
3 Fakta Terbesar Daun Kelor yang Bermanfaat untuk Pangan dan 

Kesehatan! 

 

Pernahkah Anda mendengar mengenai kelor? 

Kelor, yang bernama latin Moringa oleifera ini, pada awalnya berasal dari sekitaran Himalaya dan 

India, kemudian menyebar ke Benua Asia, Afrika, Amerika, dan New Zealand. Kelor sering juga 

disebut sebagai miracle tree, atau pohon ajaib, karena memiliki kandungan nutrisi dengan gizi 

yang cukup tinggi. Bahkan, seluruh bagian dari tanaman kelor (kulit batang, biji, daun, dan buah) 

dapat dimanfaatkan sebagai obat, bahan pangan olahan—seperti tepung dan minyak—juga sebagai 

bahan kosmetik, serta sebagai bahan pengawet alami. Hmmm, sepertinya memang banyak sekali 

manfaat dan khasiat dari si tanaman satu ini ya? Bagaimana kalau kita telusuri satu per satu. 

1. Daun Kelor, Bahan Pangan Kaya Gizi 

Daun kelor ini mengandung 4 kali vitamin A wortel, 7 kali vitamin C  jeruk, 4 gelas kalsium susu, 

3 kali potassium pisang, zat besi yang lebih tinggi daripada bayam, dan mengandung protein yang 

setara dalam 2 yoghurt. Bahkan fakta lain mengungkapkan, bahwa semua kandungan gizi yang 

terdapat dalam daun kelor segar justru akan semakin meningkat konsentrasinya jika dikeringkan 

dan dihaluskan dalam bentuk tepung. Daun kelor yang diekstrak ini juga dapat digunakan untuk 

mempertahankan warna pada daging segar selama 12 hari penyimpanan pada suhu dingin. Hal ini 

disebabkan karena adanya senyawa fenolik pada daun kelor yang dapat mencegah terjadinya 

oksidasi lemak selama penyimpanan. Selain senyawa fenolik, kandungan asam askorbat dan 

carotenoid yang ada pada daun kelor juga merupakan unsur yang bisa memperpanjang masa 



simpan produk. Selain daunnya, buah kelor dapat diolah menjadi tepung atau minyak, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan baku atau sebagai zat penambah gizi, yang biasanya ditambahkan ke 

dalam olahan masakan, seperti puding, cake, dan biskuit. Wow, luar biasa ya! 

2. Bahan Antipenyakit Berat 

Teh dari daun kelor dikenal mengandung polyphenol yang tinggi, dan berfungsi sebagai 

antioksidan yang berguna untuk detoksifikasi tubuh manusia, dan memperkuat sistem kekebalan 

tubuh. Kelor memang luar biasa, karena dari berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa kelor—

baik daun, biji, maupun buah—dapat bermanfaat bagi kesehatan kita, di antaranya: 

 Antioksidan dan senyawa anti-inflamasi 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, daun kelor 

mengandung campuran asam amino esensial, fitonutrien karotenoid, dan antioksidan yang 

merupakan senyawa antibakteri alami dan obat anti-inflamasi. 

 Antikanker 

Jurnal penelitian lainnya, yaitu pada Food and Chemical Toxicology, yang terbit pada bulan Juni 

2011 menjelaskan, bahwa ekstrak daun kelor ternyata terbukti mampu mendukung kematian sel 

kanker secara dini, juga mencegah pertumbuhan serta reproduksinya. 

 Antidiabetes 

Pada Journal of Diabetes, yang diterbitkan Juni 2012 juga ada disebutkan, bahwa setiap pemberian 

ekstrak daun kelor sebesar 150 mg ternyata mampu menekan penyakit diabetes secara efektif. Hal 

ini dikarenakan adanya zat seng yang merupakan mineral yang bermanfaat untuk produksi insulin. 

 Antialergi 

Jika Anda atau keluarga Anda punya alergi, Anda pun bisa mengatasinya dengan bantuan si daun 

kelor ini. Ambil 3 gagang daun kelor, tambahkan pulasari secukupnya, satu siung bawang merah, 

yang direbus dalam air 3 gelas. Didihkan hingga hanya tersisa 2 gelas. Saring, dan minum secara 

rutin. 

 Mengatasi herpes, kurap, dan luka bernanah 

Tumbuk 7 gagang daun kelor sampai halus, dan langsung tempelkan pada kulit yang bermasalah. 

Lakukan ini secara teratur, maka tak lama kemudian, penyakit akan sembuh. 

 Mengobati cacingan 

Nah, cacingan ini sering kali diderita oleh anak-anak ya, meskipun kadang kita yang dewasa pun 

mengalaminya. Cobalah diatasi dengan daun kelor. Rebus 3 gagang daun kelor, 1 gagang daun 



cabai, 2 batang meniran dalam 2 gelas air hingga mendidih dan tersisa 1 gelas. Saring, dan segera 

minum. Lakukan setiap hari, sampai cacingan sembuh. 

 Mengatasi reumatik, nyeri otot dan pegal linu 

Tumbuk halus 2 gagang daun kelor, tambahkan ½ sendok makan kapur sirih. Campurkan hingga 

merata, lalu oleskan pada bagian yang sakit. Gunakan setiap kali terasa sakit. 

Selain daun kelor, minyak dari biji kelor juga mengandung 72% asam oleat (omega 9) yang 

merupakan asam lemak tak jenuh yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner, 

meningkatkan HDL (kolesterol baik), menurunkan LDL (kolesterol jahat) dan mencegah atau 

menurunkan resiko penyakit kanker dan stroke. Nah, dari pemaparan di atas, Anda bisa simpulkan 

bahwa semua bagian pada tanaman kelor ternyata dapat dimanfaakan ya, baik itu untuk kebutuhan 

pangan maupun obat. 
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