SUSU KEDELAI, MINUMAN YANG BAIK DIKONSUMSI IBU HAMIL

Nutrisi yang terdapat pada susu kedelai
untuk ibu hamil dan janin dapat
membantu dari awal kehamilan hingga
proses persalinan. Selama masa
kehamilan, ibu hamil membutuhkan
asupan nutrisi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan wanita yang tidak
hamil. Sebab, semua nutrisi yang ibu
hamil konsumsi juga akan diserap atau
diberikan
kepada
janin
yang
dikandungnya. Oleh sebab itu, ibu hamil
harus mendapat asupan nutrisi yang
baik dan cukup agar kesehatannya selalu terjaga serta pertumbuhan dan perkembangan
bayinya pun dapat berjalan dengan baik.
Kandungan nutrisinya yang banyak, susu (sari) kacang kedelai juga bermanfaat apabila
dikonsumsi oleh ibu hamil. Adapun manfaat tersebut secara khusus akan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Membantu meningkatkan kecerdasan janin
Susu (sari) kacang kedelai mengandung asam folat yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan
dan perkembangan otak janin sehingga membantu meningkatkan kecerdasannya. Selain untuk
kecerdasan, kandungan asam folat juga sangat penting terutama saat trimester awal kehamilan
(sampai usia kandungan 12 minggu atau 3 bulan) untuk pertumbuhan dan perkembangan sel
saraf janin.
2. Sebagai sumber energi
Kandungan karbohidrat di dalam susu (sari) kedelai dinilai mampu memberikan asupan nutrisi
bagi ibu hamil dan membantu menambah energi. Mengkonsumsi susu (sari) kedelai terutama
saat usia kehamilan semakin besar (trimester kedua dan ketiga) dapat membantu membuat
tubuh ibu menjadi lebih segar dan fit sehingga tidak mudah lelah saat beraktivitas.

3. Membantu
perkembangan
dan pertumbuhan janin
Susu (sari) kedelai mengandung
banyak vitamin dan mineral serta zat
gizi lainnya yang membantu dalam
proses
perkembangan
dan
pertumbuhan janin. Nutrisi kacang
kedelai bermanfaat untuk menjaga
fungsi mata, pertumbuhan tulang
janin, serta mencegah keguguran.

4. Membantu menjaga kondisi kesehatan ibu hamil
Memang sudah sangat jelas, apabila ingin hidup sehat maka kita harus memakan makanan yang
sehat pula serta mengandung kadar gizi yang seimbang. S us u (s ari kedelai), banyak mengandung
z at giz i yang penting bagi tubuh. Vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya dapat
membantu menjaga kondis i ibu hamil. Vitamin dan mineral itu juga bermanfaat menjaga ibu agar
tetap s ehat bes erta janinnya.

5. Membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh
Kita mengenal vitamin C sebagai zat yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga
ibu hamil tidak mudah jatuh sakit. Hal ini juga berdampak positif bagi kehidupan janin.
6. Membantu merawat organ-organ penting
Tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan janin, kandungan nutrisi pada susu (sari)
kedelai juga turut membantu menjaga fungsi organ-organ penting di dalam tubuh ibu hamil selama
masa kehamilan.
7. Membantu memerangi kolesterol jahat
Berbeda dengan mengkonsumsi susu sapi, dengan mengkonsumsi susu (sari) kedelai, dapat membantu
melawan kolesterol jahat itu dengan kandungan lemak nabati yang ada pada susu kedelai yang ibu
konsumsi. Selain memerangi kolesterol, lemak nabati juga turut membantu mengontrol kadar kolesterol
di dalam darah, membantu menjaga keseimbangan berat badan ibu hamil serta sebagai cadangan lemak
baik bagi ibu hamil maupun janin.
8. Membantu proses pemulihan setelah persalinan
Kandungan tinggi protein di dalam susu (sari) kedelai membantu memperbaiki sel-sel yang rusak saat
proses persalinan; baik persalinan normal (pervaginam) maupun persalinan dengan operasi (operasi
caesar)

