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Biofarmaka IPB

Cara Mudah Mengobati Radang Tenggorokan
Radang tenggorokan kadang memang menjadi momok saat musim pancaroba datang. Rasa
gatal dan panas di tenggorokan memang sangat menganggu saat radang tenggorokan ini
melanda. Beberapa obat herbal seperti daun tanaman lidah mertua bisa mengatasi rasa
gatal dan panas akibat radang tenggorokan, namun tidak umumnya tanaman ini sebagai
tanaman obat menyebabkan kurangnya informasi mengenai cara pengolahan yang baik dan
benar.
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Umbi Jahe

Cara mudah mengobati radang tenggorokan adalah dengan jahe.
Mengutip dari situs Biofarmaka IPB, tak bisa dipungkiri bahwa jahe adalah salahsatu
tanaman obat yang populer di Indonesia. Jahe banyak digunakan sebagai obat batuk, luka,
alergi gigitan serangga, dan infeksi akibat bakteri, termasuk didalamnya adalah mengobati
radang tenggorokan. Penggunaan jahe sebagai obat radang tenggorokan adalah karena
adanya unsur antiseptik alami di dalam umbi jahe itu sendiri.
Cara termudah yang dapat dilakukan untuk menggunakan jahe sebagai obat radang
tenggorokan adalah dengan mengunyah jahe mentah yang sudah dicuci dan dikupas kulitnya
hingga lembut di mulut, kemudian menelannya secara perlahan-lahan. Lakukan pada malam
hari sebelum tidur. Lakukan minimal dua kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur.
Jika anda termasuk orang yang tidak tahan dengan rasa pedas yang ditimbulkan, anda juga
bisa memarut atau memblender jahe yang sudah dicuci bersih dan dikupas kulitnya. Jahe
yang sudah halus tersebut kemudian ditaruh di cangkir, diberi air dan madu asli secukupnya
(jangan sampai menghilangkan rasa pedas jahenya), kemudian diminum. Lakukan pada pagi
dan malam hari.
Referensi:
http://biofarmaka.ipb.ac.id tentang lidah mertua
http://biofarmaka.ipb.ac.id tentang jahe
http://gingernecktar.com.au
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