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7 Manfaat Kerupuk Kulit Bagi Tubuh
Senin, 11 Februari 2019 14:43 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Kerupuk yang terbuat dari kulit
ini selain rasanya renyah dan gurih ternyata menyimpan segudan manfaat di dalamnya, terutama untuk kesehatan. Iswandi (32) salah
seorang pengusaha kerupuk jangek di kota padang mengungkapkan beberapa khasiat dan manfaat kerupuk jangek. Untuk manfaat
dari kerupuk jangek diantaranya adalah:

1. Baik untuk Kesehatan dan Pertumbuhan Tulang
Alasannya adalah kerupuk jangek ini mengandung fosfor serta kalsium yang cukup tinggi. Kalsium dan fosfor ini adalah unsur utama
pembangun struktur dari tulang serta mampu memperbaiki tulang yang sudah mulai keropos.

2. Obat Penyakit Maag
Kerupuk jangek ternyata juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan gejala perih dan mual pada perut yang ditimbulkan akibat
gangguan penyakit maag. Bagi Anda yang sering mengalami kondisi seperti ini, sering-seringlah mengkonsumsi kerupuk kulit yang
satu ini pada saat gejala maag muncul.

Dengan sering mengkonsmsi kurupuk yang satu ini, rasa sakit dan perih pada lambung yang disebabkan oleh gangguan penyakit
maag bisa teratasi tanpa perlu repot-repot berobat ke dokter.

3. Mengandung Protein Hewani yang Cukup Tinggi
Dikarenakan kerupuk jangek ini adalah olahan yang berbahan dasar kulit hewan, tentunya secara otomatis akan mengandung gizi
turunan dari hewan tersebut, yaitu protein hewani. Maka dari itu dengan sering mengkonsumsinya, sudah pasti Anda bisa menambah
asupan protein harian dengan biaya yang murah.

4. Rendah Kalori
Selain bisa berfungsi sebagai taman makan segala jenis menu makanan, kerupuk jangek juga memiliki kalori yang rendah. Makanya
Anda bisa mengkonsumsinya tanpa harus takut berat badan menjadi bertambah. Uniknya, jenis kerupuk ini juga bisa dimanfaatkan
sebagai alternatif pada saat Anda melakukan program diet.

5. Melancarkan Pencernaan
Kerupuk jangek ternyata juga kaya akan kandungan serat di dalamnya. Maka dari itu bisa dimanfaatkan juga untuk melancarkan
pencernaan. Sebab serat yang terkandung di dalam kerupuk jangek ini memiliki kemampuan untuk mengontrol kerja sistem
pencernaan sehingga bisa menjadi semakin lancar.

6. Penghasil Energi Cadangan
Selain rasanya yang gurih serta memiliki tekstur yang renyah, kerupuk jangek juga mengandung protein hewani yang didapatkan dari
bahan dasarnya. Dan protein ini bisa berfungsi sebagai penyimpan energi cadangan di dalam tubuh Anda.

7. Memperkuat Pertumbuhan Gigi
Dan ternyata kerupuk jangek juga bisa dimanfaatkan untuk membantu memperkuat pertumbuhan gigi. Alasannya disebabkan di
dalam kerupuk ini terkandung kalsium dan juga fosfor yang juga memiliki kemampuan untuk memperkuat gigi supaya tidak patah dan
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berlubang.Nah kerupuk jangek ini sendiri sangat bisa anda temukan di daerah Padang. Ada banyak pengusaha kerupuk jangek yang
memiliki kekhasan tersendiri. Salah satunya adalah kerupuk jangek Iswandi. Kerupuk kulit Iswandi berdiri semenjak tahun 2013. Yang
beralamat di jalan belanti barat 7 no 11B. Menyediakan berbagai varian kerupuk kulit siap santap, dan kerupuk kulit setengah jadi
(kerupuk latua) atau disebut dengan kerupuk tinggal goreng.Nah, tunggu apalagi? Bagi anda yang berminat untuk langsung mencicipi
dan merasakan sendiri khasiat kerupuk jangek ini langsung saja ke :
AlamatJalan.Belanti Barat 7 No.11B, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara
Padang
Sumatera Barat 25136
Indonesia0852-7822-8216

