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Jamu adalah minuman tradisional dan obat herbal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Satu kata
yang memiliki arti dan makna positif bagi penggunanya. Tidak heran jamu sangat memasyarakat di
negeri Indonesia. Jadi, jika kita pergi ke pelosok pun kata “jamu” tidak akan asing lagi.
Jamu dengan khas manis, hangat
bercampur rasa pahit menambah cita rasa
yang unik. Pengalaman di bangku SD,
karena susahnya ibu membujuk anak supaya
minum jamu, harus ada jamu yang rasanya
manis dan hangat. Sedangkan ibu sendiri
minum jamu yang rasanya pahit bercampur
mata telur mentah. Untuk pertama kali
merasakan jamu memang sedikit aneh.
Warna cokelat muda dan rasa pahit
membuat lidah tidak semangat
merasakannya. Tapi, ada satu kenikmatan
dari jamu. Selepas minum satu gelas jamu
dengan rasa yang pahit, kita akan diberi
segelas kecil pemanis lidah. Pemanis lidah bisa berasal dari anggur, madu dan gula merah.

Rahasia Sehat Jamu
Jika kita sering minum jamu karena disuruh orang tua, kekasih ataupun teman dekat kita, dsb.
Pernahkah kita bertanya, “Apa jamu itu bermanfaat?”. Jawabnya, “Tentu iya”. Bahan serba alami dari
jamu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2010,
menunjukkan bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan
maupun untuk pengobatan karena sakit. Data Riskesdas ini menunjukkan bahwa, jamu sebagai
bagian dari pengobatan tradisional, telah diterima oleh masyarakat Indonesia.
Selain murah dan tradisional, jamu dengan beragam macamnya memiliki manfaat yang
beragam, diantaranya :
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1. Jamu Kunir Asam dan Jamu Sinom bermanfaat untuk
menghindarkan dari panas dalam atau sariawan, serta membuat
perut menjadi dingin.
2. Jamu Pahitan, banyak pendapat mengenai manfaat jamu ini,
diantaranya untuk 'cuci darah', kurang nafsu makan,
menghilangkan bau badan, menurunkan kolesterol, perut
kembung/sebah, jerawat, pegal, dan pusing. Namun secara
umum jamu ini bermanfaat untuk mengatasi gatal-gatal dan
kencing manis.
3. Jamu Kunci Suruh sangat bermanfaat bagi para wanita, terutama
ibu-ibu untuk mengobati keluhan keputihan (flour albus).
Sedangkan manfaat lain yaitu untuk merapatkan bagian intim
wanita (miss v), menghilangkan bau badan, mengecilkan rahim dan perut, serta dikatakan
dapat menguatkan gigi.
4. Jamu Uyup-Uyup atau Gepyokan adalah jamu yang digunakan untuk meningkatkan produksi
air susu ibu yang sedang menyusui. Hanya seorang penjual jamu yang mengatakan bahwa
ada khasiat lain, yaitu untuk menghilangkan bau badan yang kurang sedap, baik pada ibu
maupun anak dan 'mendinginkan' perut.
Banyaknya khasiat jamu merupakan warna budaya bangsa Indonesia sebagai negara mandiri
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Banyaknya khasiat jamu merupakan warna budaya bangsa Indonesia sebagai negara mandiri
dan cerdas. Tidak rumit, tidak lama, murah dan sehat membuat kita sebagai warga Indonesia untuk
tetap melestarikan minuman herbal jamu. Peninggalan budaya kesehatan ini pun akan bermanfaat
sebagai aset negara dan bagi generasi muda selanjutnya.
_____________________________________________________________________
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jadi keppengin minum jamu :D
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Coba aja gan, barangkali dapat diskon.. hee,
Semoga bermanfaat tentunya...
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