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Kurangi Gula, Ini Pola Makan & Hidup 
Sehat Bagi Penderita Diabetes

Saat diketahui memiliki diabetes, banyak 
pantangan dan anjuran yang harus patuhi. Meski 
hidup dengan diabetes terlihat ribet dan susah, 
sebenarnya tetap bisa-bisa aja kok menikmati 
hidup enak.

Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar gula 
darah dalam tubuh terlalu tinggi yang disebabkan 
oleh beberapa hal seperti ketidak mampuan 
insulin bekerja dengan baik atau pengaruh 
glukosa pada makanan yang dimakan. Diabetes 
merupakan penyakit tidak menular namun bisa 
diwariskan melalui garis keturunan.

Ketahuilah beberapa tipe diabetes

Prediabetes
Keadaan di mana kadar gula darah melebihi 
angka normal tetapi tidak cukup tinggi untuk 
disebut diabetes, tetapi jika tidak dikontrol 
dengan baik dapat mengakibatkan diabetes.

Diabetes Tipe 1
Suatu kondisi dimana tubuh tidak mampu 
memproduksi insulin dengan baik sehingga 
muncul hambatan dalam memproses gula 
darah.

Diabetes Tipe 2
Diabetes Tipe ini ditandai dengan tingginya 
kadar gula dalam darah yang disebabkan 
karena pola makan dan hidup yang kurang 
sehat.

Prediabetes dan Diabetes Tipe 2 dapat dicegah 
dan dikurangi (kadar gulanya) dengan pola hidup 
sehat seperti di bawah ini.

Lalu seperti apa tips hidup sehat yang dapat 
digunakan untuk mengontrol kadar gula darah?

Perbanyak Makan Sayur
Semakin banyak asupan sayuran maka 
semakin baik tetapi jika memiliki kadar gula 
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darah tinggi sebaiknya hindari ubi, singkong, 
kentang, dan pisang (jenis plantain) karena 
mengandung banyak starch, jadi konsumsi 
dalam jumlah sedikit saja.

Konsumsi Buah-Buahan Segar dan Utuh, 
Bukan Jus
Pilihlah buah utuh dan segar daripada jus 
atau smoothie karena buah-buahan utuh 
mengandung serat yang dapat memperlambat 
penyerapan gula dalam tubuh serta membuat 
kenyang, sedangkan jus buah dapat dipastikan 
telah kehilangan seratnya dan dapat 
dikategorikan sebagai minuman manis.

Perhatikan Asupan Protein
Protein sering dikaitkan dengan rasa kenyang 
yang tinggi dan dapat mengendalikan nafsu 
makan. Pemilihan sumber protein yang baik 
sebaiknya mengandung serat, vitamin atau 
lemak baik yang dapat ditemukan dalam ikan, 
daging segar tanpa lemak, kacang lentil, Greek 
yogurt rendah kalori, telur, kacang-kacangan 
seperti halnya kacang kedelai yang digunakan 
dalam pembuatan tahu.

Pilih Karbohidrat Kompleks
Gandum utuh lebih baik daripada refined 
grains karena kulit terluar dari biji gandum 
utuh dan tetap dipertahankan, di mana kulit 

tersebut mengandung banyak nutrisi seperti 
serat dan protein yang dapat membuat 
kenyang lebih lama. Untuk memilih produk 
dari sehat dari gandum utuh perhatikan 
juga label kemasannya, pilih yang tidak 
mengandung gula dan zat tambahan lainnya.

Pilih Lemak Baik yang didapat dari Ikan atau 
Minyak Zaitun
Lemak memang diperlukan tubuh, tapi tidak 
perlu banyak mengkonsumsinya. Beberapa 
lemak memberikan efek buruk bagi kesehatan 
seperti lemak trans dan lemak jenuh yang 
dapat ditemukan dalam makanan olahan, 
daging olahan, ghee atau lemak babi. Lemak 
baik dapat ditemukan pada ikan, minyak 
zaitun, sayur dan kacang-kacangan.
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Menerapkan pola hidup sehat tak hanya 
dilakukan dengan mengonsumsi makanan 
bernutrisi dan rutin berolahraga, namun juga 
perlu diimbangi dengan mencukupi kebutuhan 
cairan tubuh.

Sekitar 60 persen dari tubuh manusia adalah 
air. Kekurangan air atau dehidrasi tentu akan 
menganggu proses sistem dalam tubuh. Bahkan 
hanya melalui keringat, terdapat sekitar 64 ons 
air yang dikeluarkan melalui keringat. Jika kamu 
sering berolahraga, maka keringat akan keluar 
lebih banyak.

Air dalam tubuh manusia sebagai alat mengontrol 
suhu tubuh. Bahkan, bagi kamu yang bekerja 
dengan duduk di depan komputer, sebenarnya 
tubuh juga sedang mempertahankan suhu 
intinya. Itu mengapa rajin minum air putih sangat 
penting bagi kesehatan tubuhmu.

Mengonsumsi banyak air putih tak akan 
memberikanmu efek samping. Karena air putih 
tidak mengandung kandungan kalori, lemak, 
karbohidrat serta kandungan gula. Maka dari 
itu banyak manfaat air putih yang bisa kamu 
rasakan.

Mengapa Penting untuk Mencukupi Kebutuhan 
Cairan Tubuh?
Kesibukan masyarakat urban Indonesia seringkali 
membuat mereka melupakan kebutuhan cairan 
tubuh. Padahal, organ-organ dalam tubuh 
sangat membutuhkan cairan. Apabila organ-
organ ini kekurangan cairan, maka dapat memicu 
terjadinya sejumlah masalah, seperti dehidrasi, 
lemas, pusing, bahkan cepat mengantuk.

Jika ingin mengetahui manfaat air putih secara 
detil, simak informasi di bawah ini yuk!

Menjaga Kesehatan Tulang
Dalam pembentukan tulang, kandungan 
kalsium memiliki peran yang sangat penting. 
Memiliki kandungan kalsium, air putih sangat 
baik jika dikonsumsi setiap harinya. Pastikan 
suplemen harian kalsium, karena kandungan 
tersebut mampu memperkuat tulang, gigi, 
hingga menjaga kuku agar tetap sehat.

Mengatur Lemak Tubuh
Air putih adalah suplemen bebas lemak yang 
menawarkan untuk menjaga metabolisme 
lemak dalam tubuh tetap terjaga dengan 
baik. Mengkonsumsi air putih bisa membantu 
dalam pemecahan lemak hingga membakar 
beberapa ekstra lapisan lemak dalam tubuh. 
Mengganti minuman soda dengan air putih 
mampu menjaga tubuh tetap langsing dan 
ramping.

Menjaga Tekanan Darah
Jika memiliki masalah dengan tekanan darah 
yang tinggi, air putih adalah hal tepat untuk 
dikonsumsi secara rutin. Karena, air putih 
terdiri dari magnesium dan kalsium, di mana 
kedua kandungan tersebut aktif terlibat 
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dalam proses elektrolitik otak dan tubuh 
manusia. Keseimbangan elektrolitik ini sangat 
penting untuk menjaga tekanan darah pada 
kesehatan.

Menghindari Penyakit Jantung
Air putih memiliki kekuatan metabolisme 
lemak dari tubuh manusia, ini memastikan 
bahwa produksi kolesterol jahat akan 
terhambat di dalam tubuh. Kolesterol 
jahat yang mengendap dalam tubuh akan 
berpotensi menyumbat peredaran darah 
sehingga dapat mengakibatkan tekanan 
darah dan beresiko terkena penyakit jantung. 
Dengan mengkonsumsi air putih secara rutin 
akan membuka kembali jalur yang tersumbat 
di dalam peredarah darah.

Menyehatkan Pencernaan dalam Tubuh
Dikenal juga dengan mengandung sulfat 
yang dapat mengahsilkan enzim untuk 
pencernaan, air putih berkhasiat utuk 
meringankan masalah seperti kembung dan 
sembelit. Selain itu juga mampu mengurangi 
racun yang mampu menyerang usus, sehingga 
masalah keasaman dalam tubuh akan hilang 
dan pencernaan juga akan semakin lancar.

Meningkatkan Kesadaran Fisik
Air putih juga memiliki campuran berbagai 
kandungan magnesium dan potasium. 
Kandungan tersebut dibutuhkan untuk 
pertumbuhan dan fungsi otot manusia yang 
akan meningkatkan respon otot dengan baik. 
Otot-otot akan menjadi lebih mendukung 
kontraksi dan ekspansi. Oleh karena itu, air 
putih mampu meningkatkan kewaspadaan 
fisik dan kebaikan untuk tubuh secara 
keseluruhan.

Meningkatkan Daya Ingat Otak
Kandungan kalium yang terdapat dalam 
air putih juga bermanfaat untuk pengisian 
memori atau mengaktifkan elektrolit yang 
ada di otak. Oleh karena itu, air putih adalah 
pilihan yang tepat untuk meningkatkan daya 
ingat dan konsentrasi. Hal ini juga berkaitan 
dengan meningkatkan kewaspadaan serta 
dapat menghambat kelelahan atau juga 
kelesuan pada mental manusia.

Baik untuk Perawatan Kulit
Kandungan silikon dioksida atau yang lebih 
dikenal dengan silika juga terdapat dalam 
air putih. Silika sendiri adalah rahasia alami 
untuk kulit sehat dan indah. Kandungan 
tersebut dapat memicu produksi kolagen 
pada kulit manusia. Pembentukan kolagen 
tersebut mampu mengurangi pembentukan 
keriput, bintik-bintik hitam yang mampu 
membuat kulit menjadi lebih kusam. Dengan 
mengkonsumsi air putih akan membuat kulit 
bebas dari noda, lebih kembab, kenyal, dan 
lebih bercahaya.

Meringankan Penyakit Arthritis
Arthritis adalah jenis penyakit yang 
menyebabkan radang pada sendi. putih 
aktif dan senyawanya yang terdapat pada 
air putih menjadi obat yang dipercaya untuk 
mengurangi peradangan dan rasa sakit pada 
radang sendi. Manfaat antu-inflamasi dari air 
putih juga mampu mengurangi pembengkakan 
pada persendian.

Ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa kita 
cerna dari mengkonsumsi air putih setiap hari. 
Jadi, mulai sekarang ganti minuman manis dan 
soda dengan air putih, agar kandungan yang 
dibutuhkan oleh tubuh dapat tercukupi setiap 
harinya.
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Indonesia memang seperti surga dunia dimana 
masyarakat Indonesia tidak perlu keliling dunia 
tetapi semua sudah ada replikanya di Indonesia, 
semua yang ada di luar negri pasti ada di 
Indonesia dan Indonesia menawarkan seribu 
tempat wisata indah, salah satu nya adalah 
Surabaya.

Surabaya memang terkenal dengan taman-
tamannya yang indah. Di masa kepemimpinan 
Walikota Tri Rismaharini, ada banyak sekali 
taman yang dibangun di kota Pahlawan. Adanya 

taman-taman bunga ini tentu membuat suasana 
kota lebih nyaman dan memberikan ruang hidup 
warga untuk bisa bersosialiasi di lingkungan 
masyarakat.

Salah satu taman di Surabaya yakni Taman 
Harmoni Keputih. Lokasinya berada di Jl. Raya 
Marina Asri, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, 
Jawa Timur.

Berbeda dari taman-taman bunga lainnya, 
di taman ini justru terkenal dengan hutan 
bambunya yang eksotis. Sekilas terlihat seperti 
hutan bambu Arashiyama di Kyoto Jepang.
Tempat ini sangatlah instagramable dan 
bisa didatangi saat pagi atau sore hari. Foto 
prewedding atau postwedding pun bisa dilakukan 
di hutan bambu ini.

Kebun bunga matahari di Taman Harmoni 
Keputih ini memang tidak terlalu luas, usahakan 
untuk datang bukan di musim liburan apabila 

Hutan Bambu di Taman Harmoni Keputih
(Lokasi : Surabaya – Jawa Timur)

Sumber Gambar: https://www.dakatour.com/surabaya-ala-jepang
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ingin menemukan suasana yang tidak terlalu 
ramai.

Untuk masuk ke taman ini tidak dikenakan biaya 
apapun, masyarakat Surabaya bebas berkunjung 
berkali-kali dan mengambil foto hingga puas. 
Oleh karena itu, tempat ini menjadi sangat 
popular bukan hanya untuk masyarakat Surabaya 
tetapi juga para wisatawan yang berkunjung ke 
Surabaya.

Sumber Gambar: https://www.dakatour.com/surabaya-ala-jepang
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Nama laksa udang pastinya sudah tidak asing 
lagi ditelinga Anda. Nama laksa diambil dari 
kata dalam bahasa Sansekerta (India kuno) yaitu 
Laksha yang berarti “banyak”. Hal itu menunjukan 
bahwa mie laksa dibuat dengan banyak bumbu. 
Laksa udang merupakan salah satu masakan 
tradisional dari Indonesia yang memiliki cita rasa 
yang khas. Laksa udang ini merupakan salah satu 

makanan yang cukup populer ditanah Jakarta. 
Laksa udang ini sekilas mirip dengan soto ayam 
karna kuahnya yang sama-sama kuning, namun 
memiliki cita rasa yang berbeda. Untuk membuat 
laksa udang ini sangatlah mudah, dibawah ini 
saya akan memberikan resep atau cara membuat 
laksa udang, yuk kita mulai mencoba!

Laksa Udang

Bahan :
1 pak bumbu Laksa 600 ml
Kaldu ayam secukupnya
250 ml santan kental
2 udang (ukuran 21-25), kupas dan bersihkan 
punggungnya
2 bakso udang
70 gram bihun ukuran besar direndam air 
mendidih
2 tahu yang digoreng dan iris tipis
50 gram taoge yang dicelup air panas
1 butir telur rebus, potong menjadi setengah
2 pucuk daun kemangi
1 sendok makan bawang goreng
1 jeruk nipis
Garam dan merica bubuk putih secukupnya

Cara Membuat :
Beri sedikit garam dan merica bubuk putih 
pada udang.

Aduk rata bumbu laksa dengan kaldu ayam. 
Panaskan hingga mendidih dengan api kecil.

Masukkan udang dan bakso, biarkan hingga 
kembali mendidih. Kecilkan api dan masukkan 
santan kental, aduk rata dan masak udang 
hingga matang dengan kekentalan yang 
dikehendaki.

Untuk penyajian, tuang laksa secara berurutan 
dalam mangkuk, yakni bihun, taoge, telur, 
tahu, bakso udang, udang, dan daun kemangi.

Tuang kaldu perlahan-lahan, lalu taburkan 
bawang goreng.

Sumber Gambar: http://www.dapurkobe.co.id/laksa-udang
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