
10 Manfaat Utama Cuka Apel bagi Kesehatan 

 

Memakan sebutir apel sehari bisa menjauhkan diri dari dokter, begitu pula dengan mengonsumsi cuka 

apel secara teratur. Cuka apel adalah salah satu jenis cuka yang terbuat dari apel dan mempunyai 

karakteristik berupa warna kekuningan. 

Selama berabad-abad, cuka apel telah digunakan untuk berbagai macam hal: membuat acar (pickle), 

mematikan rumput liar, membersihkan mesin pembuat kopi, memoles baju baja, dan dressing salad. 

Cuka apel juga salah satu bahan dasar yang populer di dapur, serta memiliki banyak manfaat alami bagi 

kesehatan. 

Cuka apel kaya akan mineral seperti potassium, kalsium, magnesium, dan tembaga, juga vitamin A, B1, 

B2, B6, C, dan E, bioflavonoid dan pectin. Terlebih, dengan kadar keasamannya, cuka apel dapat 

membantu tubuh menyerap mineral penting dari makanan yang Anda konsumsi. 

Berikut 10 manfaat utama cuka apel. Untuk hasil terbaik, gunakan cuka apel yang organik dan belum 

mengalami penyaringan berulang kali. 

1. Mengontrol gula darah 

Tubuh kita memproduksi insulin untuk menjaga level gula dalam darah. Efek antiglycemic yang 

ada pada cuka apel dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Orang-orang yang memiliki insulin 

resistance dianjurkan mengonsumsi satu dosis cuka apel setiap makan. 

Campurkan satu sendok teh cuka apel dengan segelas air. Minum tiga kali sehari untuk 

meningkatkan pencernaan, yang akan berimbas pada meningkatnya waktu yang digunakan 

tubuh untuk memproses gula dan menjaga level gula darah lebih stabil. 

2. Memutihkan gigi 

Gigi kuning dapat mengurangi kepercayaan diri. Cuka apel adlaah cara yang murah dan 

sederhana untuk mengembalikan gigi pada warna putih alami. Cuka apel membantu 

menghilangkan noda dan membunuh bakteri di dalam mulut dan gusi. 

Yang perlu dilakukan adalah berkumur dengan cuka apel setiap pagi dan menggosok gigi seperti 

biasanya. Makan buah apel secara teratur juga membantu membersihkan gigi layaknya sikat 

gigi. 

3. Mengatasi sembelit 

Cuka apel mengandung pectin, serat yang larut dalam air dan dapat meningkatkan kinerja usus. 

Sehingga cuka apel merupakan cara alami untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. 

Masukkan dua sendok teh cuka apel ke dalam segelas air dan minum tiga kali sehari. Kamu bisa 

menambahkan apel atau jus anggur ke dalamnya agar rasanya lebih enak. 

4. Menguruskan badan 



Mengonsumsi cuka apel secara teratur dapat membantu mengurangi berat badan. Cuka apel 

merupakan sumber asam asetat yang baik. 

Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang obesitas yang mengonsumi asam asetat setiap hari 

selama 12 minggu mengalami penurunan berat badan yang signifikan, berkurangnya lemak di 

daerah perut, lingkar pinggang mengecil, dan menurunnya triglyceride. Asam asetat juga 

membantu mencegah penimbunan lemak di tubuh dan hati. 

5. Menutrisi rambut 

Campuran cuka apel dan air, dalam takaran yang seimbang, merupakan pelembap rambut yang 

alami. Dia dapat menutrisi rambut, membuatnya berkilau sekaligus melembutkan. Larutan ini 

juga dapat mengobati ketombe. Cuka apel menghancurkan jamur yang menyebabkan ketombe 

dan mengembalikan keseimbangan pH di kulit kepala. 

Untuk mengobati ketombe, campurkan air dan cuka apel dengan perbandingan 1:1, oleskan di 

kulit kepala, biarkan selama 15 menit sampai satu jam lamanya, lantas bilas. Lakukan hal ini 

sekali atau dua kali dalam seminggu. 

6. Mencerahkan kulit 

Cuka apel dapat membantu mengurangi kerutan, cacat, dan mencerahkan kulit. Untuk cacat di 

kulit, cuka apel adalah solusi yang baik. Celupkan kapas di larutan cuka apel dan oleskan di 

bagian kulit yang cacat agar mengering dan membantu penyembuhannya. 

Untuk meminimalisir kerutan, celupkan kapas di larutan cuka apel dan oleskan di area kulit yang 

ingin diobati. Dia akan membantu mengencangkan kulit. 

7. Mengatasi kram di kaki 

Banyak orang menderita kram kaki di malam hari saat tidur. Cuka apel kaya akan mineral yang 

dapat mengurangi frekuensi, intensitas, dan rasa sakit kram di kaki. 

Saat kaki kram, minum sedikit cuka apel yang telah dicampurkan ke air hangat. Dalam beberapa 

menit, kram akan hilang. Dapat juga menambahkan dua sendok makan cuka apel dan sedikit 

madu dalam segelas air dan minum secara perlahan. 

8. Mengobati demam dan batuk 

Cuka apel adalah cara favorit untuk meredakan flu, batuk, atau sakit tenggorokan. Campurkan 

satu sendok teh cuka apel, madu, dan air hangat. Tambah tumbukan jahe pada larutan ini untuk 

menguatkan rasa serta menambah efek penyembuhan. 

Minum satu sendok teh campuran di atas, tiga kali sehari, agar terbebas dari hidung tersumbat, 

batuk, dan masalah pernafasan. 

9. Memerangi infeksi 

Kemampuan antispetik cuka apel membuatnya efektif sebagai pelawan bakteri dan infeksi 

jamur. Dia berguna, misalnya, untuk mengatasi infeksi pada telinga, saluran kandung kemih, dan 

candidiasis. 



Untuk infeksi telinga, bersihkan telinga dengan laruta cuka apel. Untuk infeksi kandung kemih 

atau candidiasis, minum segelas air hangat dan sesendok cuka apel setiap malam hingga kondisi 

membaik. 

10. Menurunkan kolesterol 

Penelitian menunjukkan bahwa cuka apel dapat menurunkan level triglyceride dan LDL 

(kolesterol jahat), dan meningkatkan HDL (kolesterol baik). Hal ini penting untuk mengatur atau 

mencegah komplikasi yang bisa berujung pada diabetes. 

 

Berikut tadi adalah beberapa kegunaan cuka apel yang telah dilaporkan. Masih banyak manfaat lain bagi 

kesehatan yang bisa didapat dari bahan dapur ini. Jadi lain kali bila Anda pergi berbelanja, jangan lupa 

untuk membeli sebotol cuka apel sebagai persediaan di rumah bila Anda membutuhkannya. 


