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“Betty dan saya mengenal Dr. Caroline Leaf dari Peter dan Ann Pretrorius. 

Mereka rekan misi kami di Afrika Selatan. Keduanya antusias karena dampak 

besar beliau untuk masyarakat di seluruh Afrika Selatan. Kami pernah meng

undang beliau sebagai tamu di LIFE Today. Dampak besar dari beliau pun terus 

dirasakan hingga kini, tidak hanya di negaranya, tetapi juga di Amerika. Se

bagai neurolog, Dr. Leaf menemukan adanya kaitan antara otak dan makanan 

kita. Kenyataannya, banyak orang sedang membunuh dirinya sendiri karena 

apa yang mereka makan—atau yang tidak. Petunjuk dari Dr. Leaf dalam buku 

ini akan membuat kita berpikir dua kali sebelum menyantap makanan. Kita 

pun diperlengkapi agar lebih baik lagi menjadi penatalayan tubuh yang telah 

dianugerahkan oleh Allah.”

James Robinson, pendiri dan pemimpin LIFE Outreach International;  

pendiri dan penerbit The Stream

“Saat ini, jutaan orang sakit karena pola makan yang buruk. Sementara begitu 

banyak orang telah diperbudak untuk menyediakan makanan murah yang 

melimpah. Dalam Berpikir dan Makan dengan Cerdas, Dr. Caroline Leaf menun

jukkan cara memakai pikiran untuk membangun gaya hidup yang lebih sehat 

dan terintegrasi. Tetapi tidak hanya itu, kita juga ditunjukkan cara mengangkat 

kehidupan orang tertindas dalam industri makanan global.” 

Christine Caine, penulis buku Unstoppable

“Sebuah buku ilmiah mengenai industri makanan kita. Dalam buku ini, Dr. 

Leaf memperingatkan bahwa kesehatan fisik kita akan turun jika cara hidup 

kita masih sama. Tetapi ada harapan. Dalam buku sarat wawasan ini, Dr. Leaf 

membantu kita supaya paham bahwa tiap kali kita makan, kita sedang memilih. 

Dr. Leaf dengan penuh wawasan menggabungkan antara penelitian ilmiah dan 

prinsipprinsip rohani. Beliau menunjukkan bahwa pola makan sehat memang 

tidak bisa instan atau murah, tetapi bisa dilakukan semua orang. Berkat buku 

ini, saya termotivasi untuk memilih makanan yang sehat. Saya jadi ingin mem

bantu orang lain melakukan hal yang sama.”

David I. Levy, profesor klinis departemen bedah saraf, University of California,  

San Diego; penulis buku Gray Matter: A Neurosurgeon Discovers  

the Power of Prayer ... One Patient at a Time



“Saya senang dan terhormat bisa memperkenalkan Dr. Caroline dan buku 

barunya, Berpikir dan Makan dengan Cerdas. Beliau punya hasrat yang sungguh 

supaya masyarakat sejahtera. Saya tahu, kebaikan ini akan dialami banyak orang 

saat mereka mengetahui kebenaran dan pandangan dalam buku ini. Kita hidup 

di dunia yang terobsesi pada banyak hal—di antaranya makanan dan hasrat 

meraih kesehatan, kecantikan, peluang, serta pengaruh. Saya yakin, buku ini 

akan mengubah hidup banyak orang dan mendorong kebenaran mendasar yang 

menghasilkan hidup yang diberkati, efektif, dan berbuah.”

Bobbie Houston, Hillsong Church

“Tahukah Anda, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Allah menciptakan kita 

supaya kita memuliakan Dia? Pernahkah Anda berpikir bahwa Allah tidak bisa 

bekerja melalui kita jika tubuh kita tidak fit untuk melaksanakan kehendak-Nya? 

Dalam buku barunya, Berpikir dan Makan dengan Cerdas, Dr. Caroline Leaf 

me nyingkapkan gaya hidup yang lebih sehat dan pikiran yang lebih jernih. 

Beliau adalah jemaat Gateway Church, dan pernah berkhotbah pada ibadah 

minggu serta konferensi gereja kami. Pengetahuannya di bidang medis, digabung 

dengan hikmat pewahyuannya, bakal mengubah total hidup Anda.”

Robert Morris, pastor senior dan pendiri Gateway Church,  

penulis buku laris The Blessed Life

“Dr. Caroline Leaf melakukannya lagi! Beliau menyelami masalah sistemis dalam 

kehidupan seraya memberi solusi sistemis. Berpikir dan Makan dengan Cerdas 

adalah buku yang diinspirasi Allah dan didukung fakta ilmiah. Materinya mem

bahas pola pikir manusia dan bagaimana pikiran memengaruhi diet kita. Buku 

yang mengubahkan ini wajib dimiliki semua orang di planet Bumi. Isi buku ini 

selaras dengan 2 Timotius 1:7, yang darinya kita diingatkan bahwa melalui kuasa 

luar biasa dari pikiran yang jernih, Allah memampukan kita untuk memilih 

kehidupan atau kematian dan mengubahkan dunia.”

Dr. Edith Davis, Ph.D., pakar geofisika pertama dari kalangan perempuan  

AfroAmerika, penulis buku How We Really Learn.



“Teman saya Dr. Caroline Leaf punya kemampuan luar biasa untuk menjelaskan 

topik rumit dengan cara yang praktis dan aplikatif. Wawasannya tentang ke

sehatan, baik fisik maupun mental, ditulis dengan apik di setiap halamannya. 

Saya bersyukur atas tegurannya yang keras. Hidup banyak orang diubahkan 

karenanya—termasuk banyak dari kenalan saya. Buku ini akan mengubahkan 

pikiran dan hidup Anda.”

Priscilla Shirer, guru dan penulis

“Saya gembira dengan terbitnya buku ini. Dr. Leaf adalah wanita yang benar

benar menguasai bidangnya, dan menghidupinya tiap hari. Barubaru ini, saya 

menghadapi salah satu tantangan kesehatan paling parah. Sekalipun saya cukup 

mengonsumsi nutrisi dan berolahraga, rupanya tubuh saya butuh lebih. Buku ini 

bakal menjadi alat yang mengubah dan menyelamatkan kehidupan. Dengan 

sepenuh hati, saya berterima kasih kepada Dr. Caroline karena menulis buku 

yang penuh jawaban praktis dan cara untuk maju. Dengan membaca buku ini, 

rancangan Allah yang sempurna atas hidup kita akan bisa kita jalankan.“

Darlene Zschech

“Dalam Berpikir dan Makan dengan Cerdas, Caroline menunjukkan bahwa 

makanan dapat memicu respons emosional dalam diri kita. Jika kesadaran akan 

respons ini ditingkatkan, kemampuan kita untuk membuat pilihan makanan 

yang bijak dan masuk akal juga meningkat.” Pada gilirannya, kesehatan fisik 

dan mental kita pun meningkat sehingga kita mampu memilih menu makanan 

harian dengan penuh kesadaran. Dengan sepenuh hati, saya menganjurkan 

program yang disusun oleh Caroline agar kita bisa berpikir dan makan dengan 

cerdas.”

Dr. Jeff Schwartz, psikiater dan penulis

“Sebagai seorang dokter dan istri pendeta, saya melihat banyak orang men

derita siasia karena penyakit akibat pola makan. Buku ini saya rekomendasikan 

sepenuhnya kepada siapa pun yang ingin mengalami kemenangan dalam 

kontrol berat badan serta kesehatan.”

Dr. Lilian Robertson, MD, FACOG, Emmanuel Ministries



“Kami selalu kagum dengan pandangan Dr. Leaf yang jelas, singkat, dan ber

manfaat tentang pikiran manusia.”

Gabe dan Rebekah Lyons, pendiri lembaga Q.

“Apa Anda penasaran dengan bagaimana terbentuknya pola makan Anda? 

Berpikir dan Makan dengan Cerdas akan menjawab pertanyaan ini dan juga yang 

lain. Dengan lihai, Dr. Caroline Leaf merangkai ilmu pengetahuan dan pema

haman Alkitab untuk menjelaskan hubungan pikiran dengan pola makan. 

Bacalah, dan dapatkan wawasan untuk meningkatkan kesehatan Anda!”

John dan Lisa Bevere, penulis bukubuku laris, hamba Tuhan,  

dan pendiri lembaga Messenger International

“Laurie dan saya sangat merekomendasikan buku Dr. Leaf, yang dapat meng

ubah otak dan hidup kita. Kami berdoa, kiranya pembaca merasakan manfaat 

yang juga kami rasakan!

Matt dan Laurie Crouch, TBN



Berpikir 
d a n  

Makan 
d e n g a n 

Cerdas
Pendekatan Ilmu Saraf untuk Meraih Pikiran  

yang Lebih Jernih dan Hidup yang Lebih Sehat

dr. CarOLine LeaF





Buku ini dipersembahkan kepada:

Siapa pun yang ingin memiliki hidup, jiwa, pikiran,  

dan tubuh yang sehat serta terintegrasi.  

Juga kepada siapa pun yang ingin menyelami kuasa pikiran. 

Anda semua, yang menyadari tanggung jawab penatalayanan 

atas bumi indah yang Allah anugerahkan  

dengan penuh rahmat.
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Ucapan Terima kasih

M
enyusun buku ilmiah seperti ini rasanya tak mengenal kata akhir. 
Kami tanpa lelah harus meneliti, membaca, dan merenung. Tan
tangan intelektual ini menyenangkan sekaligus memuaskan. 

Dalam upaya itu, informasi harus dikonsep dan diubah menjadi ide. Lalu, 
ide dibentuk agar bisa disampaikan secara logis. Usaha itu tidak berujung 
karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Maka peran seorang asisten 
yang andal menentukan kesuksesan proyek ini. Karena itulah saya ber
terima kasih kepada Jessica. Dia tidak hanya bisa diandalkan, tetapi juga 
melaksanakan tugasnya dengan kecakapan, profesionalitas, dan keung
gulan. Dia membantu saya membaca, mengevaluasi, dan memahami 
rumitnya subjek makanan dan pola makan—sesuatu yang layak dila
kukan. Kami banyak berdiskusi. Sembari itu, dia tanpa lelah membantu 
meneliti dan memahami beragam informasi yang saling bertentangan. 
Dia membantu menyatukan beragam konsep rumit. Dengan kecakapan 
dan hikmat, dia menyunting tulisan saya. Dia ada di dapur berjamjam 
untuk membantu menciptakan dan menyiapkan resep favorit keluarga 
kami yang ditulis di buku ini. Dia menyemangati ketika saya kewalahan 
menyelesaikan satu buku sementara jadwal saya sangat padat. Secara 
umum, dia melampaui ekspektasi yang diharapkan, bahkan bekerja 
hingga larut malam. Jessica tidak hanya berperan besar dalam penyu

xiii



B e R P I K I R  d a n  M a K a n  d e n g a n  C e R d a S

sunan buku ini dengan idenya yang cemerlang, saya pun bangga me
nyebut dia putri saya. Terima kasih, Jess; atas besarnya kontribusimu. 
Buku ini tidak akan selesai tanpamu.

Tidak ketinggalan seluruh keluarga saya yang ikut dalam proses 
kreatif ini: terima kasih kepada Mac, suami saya yang terkasih. Dia tam
paknya tidak pernah lelah mendengar saya mengajar. Dia terus berse
mangat mendengar pesan saya. Bahkan meninggalkan bisnis yang sukses 
untuk menjalankan yayasan kami. Dia selalu mencukupi kebutuhan saya 
tanpa syarat—dia suami, ayah, dan pebisnis yang hebat dan luar biasa. 
Aku selalu mencintaimu. 

Terima kasih buat Dominique, putri kedua saya. Di tengah kesibuk
an kuliahnya, dia menyemangati saya lewat telepon. Sebagai orang yang 
tertarik pada bidang kesehatan dan makanan, saya bisa berbagi dengan
nya mengenai ideide saya. Dia pun ada di dapur untuk mengembangkan 
resepresep yang lezat. 

Terima kasih buat Jeffrey, putra saya. Saat makan, kami berdiskusi 
dengan seru tentang mengakhiri kelaparan dan melawan korporasi 
besar. Tetapi pribadinya yang filosofis dan tenang membuat kami tetap 
realistis serta terhibur. 

Terima kasih buat Alexy, putri bungsu saya. Dia benarbenar meren
tangkan pikiran saya dengan menantang saya menjelaskan konsep ilmu 
syaraf yang dimuat di buku ini—dia cukup baik dalam melakukannya, 
sebab bidang ini memang minatnya. Dialah yang mengajukan konsep 
“pola pikir di balik makanan kita”.

Terima kasih buat Dr. Peter AmuaQuarshie. Selama tujuh tahun dia 
menjadi staf ahli saya. Dengan sabar, dia mendengarkan ketidaksetujuan 
saya terhadap berbagai pandangan keilmuan mengenai ingatan dan 
pikiran. Sembari melakukan itu, dia mengawasi akurasi tulisan saya. 
Lebih dari 1.500 kutipan di buku ini pun dia periksa selama berminggu
minggu. 
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Terakhir, terima kasih buat tim penerbit Baker Books yang luar 
biasa—saya sangat gembira. Mereka memberi saya kebebasan untuk 
mengeksplorasi dan mengungkap penelitian saya. Mereka profesional, 
simpatik, dan bersemangat. Terima kasih buat Chad Allen, Karen Lee
Thorp, Brianna DeWitt, Mark Rice, Lindsey Spoolstra, Hannah Brinks, 
dan seluruh tim. Kalian sungguh hebat. 
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prakata

a
nda mungkin pernah mendengar bahwa sistem produksi makanan 
global kita begitu busuk. Anda benar. Bahkan, itu lebih buruk dari
pada bayangan Anda. Tetapi untungnya, ada harapan. Kita bisa ber

alih dari menyantap makanan cepat saji ke praktik yang lebih baik yang 
berguna bagi kesehatan dan planet kita.

Tetapi agar kebiasaan itu berubah, kita perlu meningkatkan penge
tahuan tentang makanan dan praktik terkait. Kita perlu mengembangkan 
skill belanja dan memasak. Yang paling penting, kita perlu mengubah 
sikap kita terhadap makanan, kesehatan, penyembuhan, dan nutrisi. 
Terimalah pendekatan baru dan sehat terkait makanan. Singkirkanlah 
makanan dan kebiasaan tidak sehat dari keseharian kita. Barulah se su
dahnya, kita bisa mengecap makanan dengan bau, rasa, tampilan, suara, 
dan perasaan yang memuaskan mulut dan perut kita. 

Semua perubahan ini jelas butuh upaya. Buku ini tidak menawarkan 
solusi diet yang cepat, ajaib, dan satusatunya. Buku ini memberi tan
tangan jangka panjang dan menetap pada satu masalah besar: apa yang 
mesti kita makan dewasa ini. Buku ini merupakan satu upaya untuk 
merombak cara pikir serta usaha agar kembali pada satu cara makan. 
Supaya dalam cara itu, kita dengan tekun menatalayani tubuh dan 
dunia yang dianugerahkan Allah untuk kita. Karena motivasinya adalah 
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memperbarui pikiran, maka ini adalah buku gaya hidup. Tujuannya 
adalah memaknai ulang apa yang kita makan dengan kesatuan jiwa, 
pikiran, serta tubuh (lihat Roma 12:2, 1 Tesalonika 5:23).

Pikiran adalah faktor kunci dalam buku ini. Sebagaimana nanti 
Anda pelajari, pikiran memiliki peran dominan terhadap cara makan. 
Pikiran buruk menghilangkan efek nutrisi baik. Pikiran sehat mening
katkan efek nutrisi baik dan mengurangi efek nutrisi buruk—sampai di 
tahap tertentu. Malahan, pikiran sehat memampukan kita untuk lebih 
baik dalam memilih makanan. Makan dan berpikir adalah dua hal yang 
sangat terkait. Apa yang Anda pikirkan sebelum, selama, dan sesudah 
makan memengaruhi 75100 triliun sel di tubuh Anda. Termasuk selsel 
di sistem pencernaan. Kesehatan pencernaan dapat dipengaruhi secara 
negatif atau positif oleh keadaan pikiran. Sementara pikiran dapat di
pengaruhi secara negatif atau positif oleh kesehatan pencernaan. 

Saya terdorong untuk menulis buku ini karena satu alasan. Yaitu 
banyaknya informasi yang rumit dan simpang siur soal makanan. Ada 
orang berkata, dia punya solusi diet dan/atau kebiasaan berolahraga 
untuk semua orang. Dia berkata, jika nasihatnya tidak diikuti, kita akan 
celaka. Kenyataannya, banyak anjuran “pakar” sering didasarkan pada 
keterkaitan yang dilebihkan dan penafsiran yang keliru. Belum lagi anjur
an industri suplemen yang nilai bisnisnya 50 triliun Dollar. Setelah di
hitunghitung, andai saja saya mengikuti anjuran dari satu perusahaan, 
saya harus menelan 65 tablet yang berbeda, tiga kali dalam sehari.

Faktanya, manusia itu unik. Artinya cara Anda makan, berolahraga, 
dan tidur efektif untuk Anda, tetapi belum tentu untuk saya. Tidak peduli 
sekalipun itu gaya hidup sehat dan diet yang benar. Hal ini akan saya 
bahas di bagian 1. Ambil contoh: meminum jus, yang sering dibicarakan, 
dan untuk alasan yang bagus. Minum jus adalah cara baik untuk men
dapatkan seluruh manfaat buah dan sayur secara harian. Tetapi untuk 
saya, meminum aneka jus mendatangkan alergi dan rasa tidak nyaman 
(saya sudah mencoba hampir semua kombinasi). Maka saya lebih suka 
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mengonsumsi sayur dengan cara yang lain. Buku ini bukan bertujuan 
memberi solusi, melainkan melatih Anda untuk mencari solusi secara 
pribadi. Dalam hal ini Roh Kudus akan membantu dan menuntun 
Anda. 

Saya tidak akan membingungkan Anda dengan pilihan diet paleo, 
vegan, vegetarian, bebas gula, nabati, dan makanan mentah. Atau, diet 
berdasar golongan darah dan sekuens DNA (beberapa yang sedang tren). 
Menurut saya, lebih baik kita memahami nilainilai dasar terkait ma
kan an, relasi erat antara pikiran dan makanan, serta uniknya diri kita, 
baik secara jiwa, pikiran, maupun tubuh. 

______________ • ______________
Buku ini disusun dalam tiga bagian. Masingmasing akan mem

bantu Anda mengupas isuisu di atas dengan pola pikir yang diperbarui. 
Bagian 1, Akuilah!, berkaitan dengan cacatnya sistem produksi makanan 
kita. Juga sejauh mana itu sudah melenceng dari konsep makan yang 
sejati—yang Allah ajarkan pada kita. Bagian 2, berjudul Berhentilah!. Isi
nya berfokus pada kuasa pikiran, serta dampak pikiran dan pilihan ma
kanan yang buruk pada otak dan tubuh kita. Bagian tiga berjudul Kalah
kan!. Isinya berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang membantu 
Anda mulai berpikir dan makan dengan cerdas. Di dalamnya ada 21 resep 
masakan favorit keluarga saya. Resep ini bakal membantu Anda mene
rapkan perubahan gaya hidup di dapur dan perut Anda!

Saya bukan penata diet, ahli gizi, atau dokter. Kepakaran saya me
nyangkut otak manusia. Karena itulah saya mengambil sudut pandang 
ini untuk mengupas isu makanan. Terkait kesehatan pikiran, otak, dan 
tubuh secara ilmiah, saya sudah menelitinya bertahuntahun. Dari situ 
saya berpendapat bahwa Anda tidak perlu bergelar ahli gizi untuk me
ngetahui asupan yang tepat. Malahan, ketidaktahuan Anda tentang ma
kanan yang tepat tanpa saran “ahli” menandakan bahwa sistem ma
kanan kita memang cacat. 
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Topik nutrisi itu luas. Penelitian di ranah ini juga melimpah. Karena 
itu, mengingat keluasan topik atau subjeknya, tidak semua pendapat 
yang ada bisa ditampung di buku ini. Saya pun harus selektif dan me
masukkan sebanyak mungkin sumber yang valid. Harapannya, saya bisa 
mendorong dan menguatkan Anda dalam memilih—untuk mendorong 
dan menguatkan Anda agar berpikir dan makan dengan cerdas di setiap 
lini kehidupan Anda.

Allah memberi kita pilihan: hidup atau mati, berkat atau kutuk (lihat 
Keluaran 30:19). Di samping itu Dia memberi kita kuasa besar dan pikir
an yang jernih supaya kita bisa bertindak berdasar pilihan itu dan meng
ubahkan dunia (lihat 2 Timotius 1:7).

Dan dunia butuh sekali perubahan. Sekarang, hampir satu miliar 
orang mengalami kelaparan. Hampir dua miliar orang kegemukan atau 
obes.1 Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jutaan orang di seluruh 
dunia kegemukan dan kelaparan. Mereka sekarat karena penyakit aki
bat gaya hidup yang bisa dicegah.2 Sumber daya alam dieksploitasi dan 
disiasiakan. Populasi dunia meningkat tajam; penyakit kronis mewa
bah. Lantas kita bertanyatanya: apa yang harus dikonsumsi, bagaimana 
orang harus makan, dan apa pengaruh sistem pangan pada isu ini. 

Kita boleh berbangga atas banyaknya kemajuan yang kita capai. 
Tetapi di tengah itu, ada jutaan orang harus dirawat di klinik. Ada juga 
yang sekarat karena kelaparan ekstrem. Sisanya dikepung oleh anjuran 
nutrisi terkini, iklan, dan makanan kalori tinggi dari industri makanan 
global.

Apa sebabnya penyakit dan kematian dini tidak bisa dihindari pa
dahal bisa dicegah? Apa yang terjadi sampai kita salah jalan dan men
jauh dari rencana sempurna Allah bagi hidup kita (lihat Yeremia 29:11)?

Fakta tragis ini membuat pandangan tentang makanan harus diuji. 
Kita adalah penatalayan ciptaan Allah (lihat Kejadian 12). Kita tidak 
hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan diri kita—jiwa, pikiran, 
dan tubuh—tetapi juga dunia. Allah begitu mengasihinya sampai Dia 
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menyerahkan anak-Nya yang tunggal agar ia diselamatkan (lihat Yohanes 
3:16).3

Namun demikian, tidak ada hal yang bisa kita ubah sampai kita me-
ngerti apa yang harus diubah. Tindakan berawal dari pikiran. Sebagai 
umat Sang Pencipta, pertamatama kita harus sadar, sistem pangan kita 
sudah rusak (lihat Kolose 1:1520). Kita harus menawan pikiran ini kepada 
Kristus Yesus. Kita harus meminta Dia menuntun pikiran kita seraya me
nunjukkan jalan (lihat 2 Korintus 10:5). Saat pandangan kita tentang ma
kanan dan cara makan telah diperbarui, kita sedang mengambil langkah 
pertama untuk memperbarui kesehatan kita dan planet yang indah ini 
(lihat Roma 12:2).

Sebab, hanya dengan mengakui, kita bisa berhenti dan menolak.
Pilihan ada di tangan kita.

xxi
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Makanan riil dan  
pola Makan Modern  

ala amerika (M.a.d.)

p
ada masa kini, logo McDonald lebih mudah dikenali daripada salib 
umat kristiani.1 Seperti halnya salib melambangkan kekristenan, 
huruf M pada “McDonald” bisa dianggap sebagai gambaran diet ala 

Barat. Biasanya disingkat M.A.D.: Modern American Diet.2

keanekaragaman diet
Sepanjang sejarah, manusia bertahan hidup dan berkembang melalui 
beragam diet.3 Contohnya penduduk asli Hawai. Dalam istilah nutrisi 
masa kini, diet mereka disebut “karbo tinggi”. Menunya kebanyakan 
adalah asupan kalori makanan yang ditumbuhkan secara alami di pu
lau itu.4 Diet suku Maasai di Afrika, diet suami saya saat tumbuh dewasa, 
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terdiri atas daging sapi liar dan produk susu, termasuk darah sapi. Pen
duduk pulau Okinawa di Jepang kebanyakan vegetarian. Tetapi masih 
makan ikan dan daging dalam jumlah terbatas.5 Santapan tradisional 
jenisnya beragam serta enak.

Manusia juga mampu beradaptasi dengan berbagai cara makan 
dari waktu ke waktu. Sebagai contoh: ada sekelompok peneliti mempel
ajari diet Mediterania. Mereka menemukan bahwa orang asing di Kreta 
memerlukan beberapa minggu untuk beradaptasi dengan diet warga 
lokal. Secara khusus, minyak zaitun. Awalnya itu mengganggu pencer
naan mereka. Tetapi setelah beberapa minggu, orangorang ini melapor
kan bahwa kebiasaan makan dan kesehatan mereka mengalami pening
katan.6 Demikian pula, seiring waktu, populasi tertentu lebih bisa 
men cerna pati, dan menghasilkan lebih banyak salinan AMY 1 dari enzim 
amilase dalam gen mereka, yang memungkinkan individuindividu ini 
lebih mudah memecah karbohidrat.7

Perbedaan cara diet tidak hanya ditemukan di antara komunitas 
yang berbeda, tetapi juga di dalamnya. Dalam keluarga saya, kami harus 
belajar untuk mengelola beragam jenis makanan. Saya hanya bisa me
nyan tap makanan hambar. Tetapi saya sakit jika makan jamur, gluten, 
avocado, dan biji pohon. Suami dan tiga putri saya suka avocado, jamur, 
dan biji pohon. Mereka suka makanan yang mengandung rempah dan 
tinggi kalori. Dua putri tertua saya ada masalah dengan konsumsi laktosa. 
Tetapi putri tertua saya suka sekali makan keju. Putra saya, di pihak lain, 
bisa makan apa saja, termasuk gluten dan susu. Oleh sebab itu, memilih 
menu makan malam menjadi tantangan untuk kami. Anda bisa bayang
kan!

Akan tetapi, seluruh penelitian tentang diet punya satu kesimpulan: 
tidak ada cara makan ideal yang berlaku untuk semua orang. Allah men
ciptakan lemak, karbohidrat, protein, dan susunan nutrisi penting lain 
dalam makanan kita. Semua itu seimbang secara sempurna dan rumit, 
yang ada dalam makanan riil serta utuh. Tetapi pada dasarnya, kita harus 
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melakukan pengujian yang aman sesuai kondisi kita. Seperti Daniel saat 
di istana Babel, kita harus menemukan cara makan yang ilahi agar bisa 
bertumbuh dan melakukan kehendak-Nya (lihat Daniel 1). Kita dicipta-
kan dengan indah dan unik; keunikan itu ada di setiap bagian hidup 
kita, meliputi makanan kita (lihat Mazmur 139:15). Kita, seperti Daniel 
dan kawankawannya, harus menemukan cara makan yang cocok untuk 
kita masingmasing. Dengan demikian, kita bisa berlomba dengan tekun 
dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita (lihat Ibrani 12:1).

Makanan riil didesain untuk kebaikan
Namun demikian, budaya-budaya di atas punya satu kesamaan: mereka 
makan makanan riil (real food).8 Sejak awal tampaknya sudah jelas. Apa
lagi yang bisa kita makan selain makanan riil? Sayangnya, di sinilah unik
nya menu diet ala Barat. Dunia Barat menjual beragam makanan di toko 
grosir, restoran, dan rumahrumah. Tetapi menurut jurnalis dan aktivis 
Michael Pollan, makanan yang dijajakan ini mayoritas adalah “produk 
mirip makanan”. Produksinya massal.9 Semua makanan itu diberi zat 
tambahan agar tahan lama dan enak. Dan sering kali, asalnya hanya dari 
tiga komoditas yang diolah: jagung, kedelai, dan gandum.10

Sementara makanan riil adalah makanan yang dikembangkan sesuai 
maksud Allah: kondisinya segar dan kaya nutrisi. Mereka diproduksi 
secara lokal, dihasilkan musiman, dari hewan yang makan rumput, bebas 
di alam liar, bebas zat buatan, diproses secara menyeluruh atau mini
mal, dan beragam jenisnya. Makanan ini dihasilkan menurut kejeniusan 
Allah yang multifaset—hasil ekosistem yang saling terhubung, sebab 
Dialah yang menciptakan ekosistem kita. 

Saya menemukan satu tema yang berulang saat meneliti untuk buku 
ini. Sistem makanan kita dirangkai untuk kebaikan. Artinya, ketika kita 
peduli pada proses produksi makanan dan cara makan hewan yang 
kita konsumsi”, nutrisi yang kita dapat akan optimal.11 Manusia mirip 
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banyak spesies lain. Ia paling tertarik dengan buahbuahan yang segar, 
matang, dan berair. Dan justru di saat itulah nutrisi buahbuahan ini 
paling optimal.12 Begitu juga dengan hewan. Jika ia diperlakukan baik 
dan dibiarkan di alam liar, kandungan nutrisinya lebih besar. Salah satu
nya berupa asam lemak omega3 yang lebih tinggi.13 Istilah musiman, 
orisinil, dan lokal bukan hanya pameo. Istilah ini sesungguhnya me
nunjuk pada pilihan makanan yang terbukti bermanfaat. Manfaat itu 
muncul karena diproduksi dalam ekosistem yang kuat dan beragam. 
Juga dimakan dalam kondisi segar. Hal itu bisa terwujud ketika tidak 
semua orang adalah petani. Terbukti, banyak koki terbaik memakai ba
han yang dibudidayakan secara lokal dan organik. Penyebabnya belum 
tentu karena manfaat nutrisinya, melainkan karena keutuhan dan ke
kayaan rasanya—sebab nutrisi dan rasa yang baik tidak bisa dipisah
kan.14

pertanian Organik vs pertanian konvensional
Untuk memahami arti makanan riil, kita perlu menggali satu topik pen
ting: pertanian organik. Istilah organik dan konvensional begitu kontro
versial. Ada banyak penafsiran tentang istilah itu. Pertanian organik pada 
prinsipnya adalah pertanian yang alami. Cara kerjanya tidak memakai 
zat buatan, tetapi organisme hidup. Di pihak lain, pertanian konvensial 
secara umum berbasis bahan kimia. Ia memakai zat buatan, seperti pesti
sida dan hormon pertumbuhan.15

Dalam beberapa dekade terakhir, produksi makanan global dido
minasi oleh pertanian konvensional. Dominasi ini turut berperan dalam 
terbentuknya industri makanan modern. Hal ini dibuktikan dengan 
jalin an supermarket dan restoran fast food, yang mengambil untung dari 
harga murah.16 Sementara itu, karena minim zat kimia, pertanian organik 
harus beradaptasi dengan lingkungan lokal. Adaptasi ini mengede
pankan keanekaragaman hayati dengan hasil lebih kecil dan bervariasi.17 
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Maka dari itu, pertanian organik dipandang lebih aman; sebab energi 
yang digunakan 30 persen lebih sedikit. Juga lebih ramah makhluk hi
dup.18

Pada pertanian konvensional, zat sintetis yang digunakan telah 
diuji keamanannya. Tetapi masalahnya, uji itu dilakukan secara terpi
sah dan di dalam laboratorium. Itu bukan uji riil dengan kasus yang 
kompleks. Sebagai contoh pestisida. Dalam kadar rendah, pestisida di
pandang aman untuk dikonsumsi. Tetapi pertanyaannya: bagaimana 
dengan efek kumulatif dari seluruh zat yang tertelan oleh kita?19 Di 
Amerika saja, diperkirakan 516 juta pon pestisida disemprotkan setiap 
tahun pada hasil panen. Maka pertanyaan tadi kiranya jadi perenung
an.20 Apalagi saat ini beredar begitu banyak bahan kimia. Ratusan zat 
buatan ini bisa masuk ke tubuh kita kapan saja. Bagaimanakah efek ku
mulatif dari zatzat buatan ini?21 Bagaimana pula dengan perkiraan bahwa 
tiap tahun, dua ratus juta pon zat kimia dari industri pertanian mema
suki sistem pengairan di Amerika?22 Dr. Tyrone Hayes adalah ahli bio
logi dan profesor universitas Berkley. Menurut beliau, kasus ini seperti 
dokter yang memberi Anda pil yang mungkin berbahaya. Tetapi dia tidak 
bertanya dulu obat apa yang sedang Anda minum.23 Tambahan pula, 
dewasa ini penelitian terkait makin banyak dilakukan. Dari situ ditemu
kan, jumlah zat kimia residual yang dianggap “aman” ternyata lebih me
rusak ketimbang dosis yang lebih besar, khususnya pada sistem en
dokrin.24

Jadi, walaupun mayoritas studi itu dilakukan pada hewan, kita perlu 
sanksi akan aplikasinya untuk kesehatan manusia. Karena alasan etis, 
uji yang sama tidak bisa dilakukan pada manusia (meskipun saya setuju 
uji hewan ada kelemahannya). Tetapi hasil uji hewan tidak mem bukti
kan dengan tegas bahwa zat itu aman bagi manusia.25 Uji hewan tetap
lah uji hewan. Kita tidak bisa mencomot dan menerapkan hasilnya dalam 
kasus nyata untuk manusia. Dalam sains, jika hasil uji tidak me nyim
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pang, itu tidak berarti hasilnya aman. Apalagi sains bukan sebuah sistem 
yang mengenal kebenaran mutlak.26

Sayangnya, zat buatan ini tidak hanya dipakai dalam pertanian 
konvensional, tetapi juga peternakan konvensional. Itu sebabnya, pro
duk hewani organis punya sejumlah regulasi. Ambil contoh dari USDA. 
Lembaga ini mengharuskan agar hewan organis dibudidayakan di ladang 
organis bersertifikasi. Mereka harus diberi makan rumput atau gandum 
organis. Mereka tidak boleh diberi antibiotik atau hormon pertum
buhan. Juga dibiarkan di alam terbuka.27 Tetapi terlepas dari menariknya 
kemasan produk tani, seperti ayam betina yang tersenyum, regulasi ini 
punya celah.28 Sebagai contoh, “alam terbuka” bisa jadi hanya sejengkal 
tanah dalam pertanian organik bersertifikasi dan skala besar. Ternak-
ternak di sana jarang sekali diperbolehkan untuk merumput.29

kompleksitas industri Organik
Manfaat pertanian organik di atas makin samar jika konteksnya adalah 
pertanian skala besar. Dalam The Omnivore’s Dilemma: A Natural History 
of Four Meals, Pollan mempertanyakan sisi “ramah lingkungan” trans
portasi massal produk organik. Khususnya antarprovinsi dan antarne
gara. Seperti apa pengaruh pertanian organik besar terhadap ling kung an. 
Kapankah pestisida organik digunakan. Padahal kadangkala, penggu
na annya lebih banyak daripada zat buatan untuk mendapat efek se
rupa.30

Gerakan organik punya misi dasar, salah satunya memulihkan hu
bungan konsumen dengan produsen. Selanjutnya, mengembalikan 
kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam produksi makanan. 
Dari sini, bertumbuhnya industri organik agaknya mengherankan.31 Pa
salnya, saya tidak tahu apakah makanan saya diolah secara organik. Di 
pihak lain, saya tidak bisa terhubung dengan si petani. Juga mengenai 
seberapa segar, bernutrisi, dan “berkelanjutan”nya sistem ini. Padahal 
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buah yang saya makan diangkut, dikirim, dan dikemas berharihari, 
kadang mingguan, baru saya makan.32 Maka dalam memilih makanan 
riil, kita perlu merenungkan tujuan pertanian organik. Itu lebih baik dari
pada percaya buta pada label “organik”.

Makanan riil dan supermarket Modern 
Sekarang, kita sudah tahu arti makanan riil. Lalu, sejumlah perbedaan 
antara pertanian konvensional dan organik. Sekarang, kita bisa melihat 
ke supermarket dan menilai apakah makanan yang dijual makanan riil 
atau bukan.

Mari mulai dengan makanan organik. Kata organik sepertinya 
sakral sekali bagi konsumen. Tetapi istilah ini ada kelemahannya. Makan
an organik bisa juga diperkaya, diawetkan, dan diolah sedemikian rupa. 
Misalnya biskuit organik dan makan malam organik yang dipanggang 
di microwave. Istilah organik dan sehat tidak bisa dipertukarkan.33 Kita 
sudah belajar bahwa makanan riil adalah makanan alami: yaitu buah, 
sayur, daging, susu, kacang, biji, dan gandum mentah. Makanan riil se
ha rusnya—dan umumnya—diproses di dapur, bukan pabrik. 

Makanan yang dikemas dan dikirim ratusan mil harus kita was
padai. Sebab, itulah salah satu perangkap dari industri makanan. Buah 
kiwi dari Selandia Baru bisa menjadi pilihan bagus untuk disantap. Tetapi 
jika Anda tinggal di Texas itu bukan pilihan bagus. Mengapa? Sebab untuk 
menjaga masa berlaku dan meningkatkan tampilan, bau, rasa, tekstur 
setelah dikirim dari jauh—baik organik maupun konvensional—ada 
prosedur yang harus dilakukan agar tidak busuk. Makananmakanan 
ini harus diproses dalam beberapa cara. “Proses” itu bisa berarti mengemas 
produk ketika belum matang dan menyemprot gas ke kemasan supaya 
tahan di perjalanan.34 

Mengirim makanan dalam jarak jauh akan mengurangi kandungan 
nutrisinya. Brokoli, contohnya, kehilangan kandungan nutrisinya dua
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tiga hari setelah dikemas. Lalu, setelah seminggu, sebagian besar nutri
sinya hilang.35 Begitu juga buah sitrus. Banyak dari buah ini dikemas 
sebelum matang dan disemprot gas etilene, supaya waktu dibeli warna
nya menarik—meski tidak lebih masak dan bernutrisi daripada waktu 
dipetik.36 

“Segar” saat di supermarket bukan berarti buah atau sayur itu dipetik 
pada hari, minggu, atau bulan itu.37 Pada banyak kasus, “segar” artinya 
bisa busuk lebih cepat daripada produk olahan atau kaya gula di etalase.38 

Pertanyaannya: seberapa segar buah yang Anda makan jika harus me
nempuh 1.500 mil sebelum sampai di supermarket? Apalagi itu jarak rata
rata yang ditempuh oleh “produk mirip makanan”. Dan itu hanya di Ame
rika.39 

Menjaga makanan supaya tidak busuk dan mendatangkan penya
kit kedengarannya logis. Tetapi pertanyaan sederhana ini kiranya perlu 
kita jawab: Mengapa makanan yang nyata dan mentah mengalami ke
rusakan? Jawabannya begini. Idealnya, kita harus menyantap makanan 
sesegar mungkin, seperti manna untuk orang Israel di padang gurun 
(lihat Keluaran 16). Pollan pernah membahasnya dalam buku Food Rules. 
Di situ dikatakan, nutrisi di banyak makanan punya daya tarik bukan 
hanya bagi kita, tetapi juga organisme lain. Di antaranya mikroba yang 
menyebabkan makanan busuk dan mendatangkan penyakit.40 Jadi, per
usahaan makanan perlu melakukan sesuatu agar makanan itu tahan 
beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan dalam satu wadah. Juga supaya 
bisa dikirim melintasi provinsi dan negara. Maka caranya adalah de
ngan mengurangi kandungan nutrisinya. Sembari melakukan itu, me
reka menambahkan pengawet dan zat aditif untuk menjaga kesegaran, 
rasa, dan teksturnya.41

Ancaman makanan “tahan lama” bisa secara langsung memengaruhi 
kesehatan kita. Lihatlah dari ratarata persediaan roti yang dijajakan 
saat ini. Industri roti punya pasar besar. Mereka punya sasaran supaya 
roti bisa diproduksi dengan murah dan produksinya efisien. Untuk itu, 
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bibit gandum, yang mengandung minyak natural, harus disingkirkan. 
Sebab, bibit ini menyebabkan roti membusuk dalam sehari. Untuk me
ngompensasi rasa dan tekstur yang hilang, gandumnya dibuat menjadi 
“produk mirip roti”. Maka digunakanlah bahan pengawet dan aditif se
perti sirup jagung tinggi fruktosa (HFCS).42 Jika yang diawetkan adalah 
roti kemasan organik agar tahan berharihari, gula organik serta resep
resep aneh lainnya akan ditambahkan.

Zat pengawet dan aditif ini punya efek samping yang serius.43 Sebagai 
contoh, azodiocarbonamid. Senyawa buatan ini berfungsi untuk mem
buat karet dan plastik. Di Amerika, bahan ini dipakai sebagai aditif ma
kanan berkode E927. Fungsinya untuk memutihkan tepung dan mem
bentuk adonan roti.44 Apabila para pekerja terkena zat ini, mereka akan 
mengalami masalah pernapasan seperti asma dan alergi. Tetapi akan 
hal ini, belum ada studi pendukung yang menyatakan zat ini aman bila 
dikonsumsi manusia secara massal.45 Akibatnya, badan kesehatan dunia 
(WHO) merekomendasikan supaya zat ini sebisa mungkin dihindari 
karena risikonya belum banyak diketahui. Sejumlah negara pun (seperti 
Uni Eropa dan Singapura) melarang penggunaannya.46

Efisiensi dan harga terjangkau sering kali adalah jebakan. Meski-
pun tidak tercantum pada harga jual di banyak makanan modern, ada 
harga yang harus kita bayar karena hal itu. Wujudnya sebagian besar 
adalah kandungan nutrisi yang berkurang, hilangnya cita rasa alami, 
dan dampak makanan ini pada kesehatan tubuh. Jadi, daripada mengon
sumsi roti yang bibit gandumnya sudah dipangkas demi kepuasan kita, 
kiranya kita mempertanyakan mengapa Allah menciptakan gandum 
dengan cara itu sejak awal.

Tetapi, kalaupun kita tidak mengunjungi etalase roti, penataan su
permarket modern itu sendiri mengancam kesehatan. Sebab, ia sengaja 
didesain untuk memengaruhi pilihan kita. Contohnya di toko grosir. 
Permen dan coklat batangan sengaja ditaruh dekat kasir untuk me
mancing impuls pembeli. Jika kita bukan tipe yang banyak berpikir soal 
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efek kesehatan karena makanan kaya gula, kita lebih mungkin membeli 
permen itu.47 Demikian pula halnya, produkproduk yang lebih sehat 
sering ditaruh di dasar rak. Sementara makanan olahan dan kaya gula 
dengan kemasan menarik sengaja ditaruh supaya mudah terlihat. Secara 
insting, kita dikondisikan untuk membelinya.48

Lalu, seberapa riilkah makanan yang ada di supermarket kita? 
Makanan riil, lagilagi, adalah makanan yang segar dan bernutrisi, di
budidayakan secara lokal, musiman, dari hewan yang merumput, yang 
hidup liar, bebas zat buatan, diproses secara menyeluruh atau minimal, 
dan beragam jenisnya di alam. Kita sudah tahu bahwa di supermarket 
kita, makanan yang “segar” tidak sesegar itu. Makanan itu tidak lagi alami, 
tetapi diproses untuk memperpanjang masa berlakunya. Mereka dikirim 
dari jarak jauh. Dan diberi zat buatan secara bebas. Dari melihat sekilas 
saja, prospeknya meragukan.

pendekatan yang Lebih baik:  
pertanian ramah Lingkungan

Bagaimana jika supermarket terdekat dari kita bukan sumber makanan 
riil yang baik, apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan ini akan kita gali 
lebih detail di bagian tiga. Untuk sekarang, saya akan memberi solusi 
singkat dari keluarga saya.

Kami selalu memastikan bahwa makanan kami kondisinya segar, 
kaya nutrisi, dan alami. Untuk itu, sebisa mungkin kami membeli ma
kanan produksi lokal dan organik. Lagipula membeli pangan lokal sudah 
tren beberapa tahun terakhir ini, baik yang organik maupun konven
sional. Lantas, praktik pertanian ini pun kami terapkan di rumah; soal 
ini definisinya belum ada.49 Kami hanya melakukannya karena beberapa 
fakta mengenai sarapan kami—terlebih karena harganya mahal. Untuk 
tujuan itu, kami menanam tanaman obat di halaman belakang. Beberapa 
buah sudah mulai tumbuh (pekerjaan ini belum selesai). Kami juga jadi 
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bagian dari sistem pertanian berbasis komunitas (CSA); sebuah koperasi 
tempat kami membeli daging, telur, dan produk lokal dari pertanian 
lokal dan organik. Bahanbahan ini dipasok setiap dua minggu. Jika perlu, 
produk koperasi itu juga kami tambah dengan menu CSA yang dibeli 
dari toko pertanian dan distributor setempat. Makanan itu kebanyakan 
kami masak di rumah. Terkadang, kami menyantap makan malam lezat 
di restoran dengan menu langsung dari pertanian organik lokal.

Usaha untuk mengeluarkan uang lebih banyak atau menumbuhkan 
makanan sendiri menandakan bahwa kita menatalayani uang dengan 
bijak. Kita melihat uang dan seluruh ciptaan sebagai anugerah yang 
akan dimintai pertanggungjawaban (lihat Matius 25:1430). Contohnya 
ketika membeli hasil bumi atau tanaman kebun lokal, berkelanjutan, 
dan organik dari petani atau distributor lokal. Di situ kita bukan hanya 
membangun relasi dengan produsen dan penjual. Kita bisa secara lang
sung mengetahui cara makanan itu ditumbuhkan. Kita pun bisa mem
peroleh produk yang lebih segar.50 Pada gilirannya, pengetahuan itu 
menambah apresiasi atas makanan riil sebagai berkat yang indah. Kita 
mendukung orangorang hebat di komunitas kita yang bekerja keras 
mengolah makanan ini, peduli pada lingkungan setempat, dan ber syu
kur pada sang Pencipta (lihat Matius 14:19). Ketahuilah, kita akan lebih 
mudah percaya kepada Allah saat melihat karya-Nya di alam, termasuk 
kotoran sapi, cacing, dan timun Jepang!

Untuk menentukan suatu makanan makanan riil atau bukan, 
standar kami adalah “agroekologis” (ramah pertanian). Cara ini untuk 
menunjukkan bahwa kami menghargai dan memahami lingkungan 
tempat ditumbuhkannya makanan kami, produsennya, dan konsumen
nya; sebagai bentuk kasih kami kepada ciptaan Allah dan sesama kami. 
Metode agro ekologis esensinya adalah pertanian yang menuruti, ber
adaptasi, dan bekerja dengan alam.51

Akan tetapi, saya tidak anti membeli makanan yang ditumbuhkan 
di kawasan lain. Keluarga kami suka kopi, teh, coklat hitam, pisang, 
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mangga, dan biji gandum. Semua dibeli dari luar negeri. Maka standar 
ini kami terapkan juga untuk makanan itu. Jadi, makanan yang kami 
beli hanyalah yang diperdagangkan secara adil, berkelanjutan, dan 
organik. Sebab, makanan itu telah membantu kawasan berkembang 
“keluar dari kemiskinan”. Tetapi tidak hanya itu. Selain mendukung 
perekonomian lokal, ekosistem, dan petani independen, makanan ini 
jauh lebih lezat daripada yang diberi zat kimia. Juga lebih bernutrisi.52 
Saya yakin, sistem pangan lokal dan berkelanjutan merangkul banyak 
sekali aspirasi global. Ia seperti gerakan Makanan Lambat Saji (dimulai 
di Italia sebagai respons atas industrialisasi sistem makan) yang di
dorong oleh apresiasi global atas makanan riil lokal, lambat saji, dan 
diproduksi secara alami.53 

Terakhir, saya ingin katakan: asal muasal pilihan makanan adalah 
pikiran. Pikiran itu, termasuk tentang makanan, harus ditawan bagi 
Kristus. Kita harus berusaha menjadi sempurna di tiap bidang kehidup
an seperti Bapa surgawi sempurna (lihat Matius 5:48). Dan itu meliputi 
makanan yang kita beli dan santap. Karena alasan itulah, keluarga kami 
sebisa mungkin menerapkan konsumerisme yang penuh kesadaran: 
yakni berpikir sebelum membeli.54 Rasul Paulus berkata, “Jika engkau 
makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.” (1 Korintus 
10:31, NIV). Seiring berjalannya waktu, kami pun mengembangkan 
suatu kebiasaan yang didasarkan pada kasih; yaitu mempertimbangkan 
cara makanan kami diproduksi. Kebiasaan ini akan dibahas lebih jauh 
di bagian dua dan tiga. 

Akan tetapi, sebelum membicarakan suatu solusi, kita perlu me
lihat lebih dalam pada cacatnya industri pangan modern. Dalam bab 
selanjutnya, kita akan melihat persoalan yang ditimbulkan akibat pro
duksi massal hasil tani serta ternak. 
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persoalan  
produksi Massal 

a
llah menciptakan sebuah dunia dengan keanekaragaman yang 
tinggi (lihat Kejadian 1). Keanekaragaman hayati ini mencegah 
penyakit tidak menyebar melalui sarana khusus. Saya menyebut 

hal itu “faktor I”. Sarana ini tidak sama di tiap spesies dalam ekosistem. 
Tetapi sama dengan kita, yang diciptakan Allah dengan unik menurut 
gambar dan maksud baik rancangan-Nya. Dunia ini telah diatur untuk 
menunjukkan kasih dan hidup; ini terlihat dari ribuan spesies lebah 
yang melakukan penyerbukan hingga jutaan mikroorganisme yang 
menggemburkan tanah.

Berlawanan dengan keragaman di satu ekosistem ini, bayangkan 
sebuah ekosistem dengan satu spesies tanaman yang dominan. Itulah 
yang terjadi di banyak lahan pertanian dewasa ini. Sekarang bayangkan 
sejauh mata memandang hanya ada gandum atau jagung—satu spesies. 
Itu adalah monokultur, produksi massal dengan satu jenis panenan.


