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Delima (punica granatum) adalah tanaman buah-buahan yang dapat tumbuh hingga 5-8 m. 

Tanaman ini diperkirakan berasal dari Iran, namun telah lama dikembangbiakkan di daerah 

Mediterania. Bangsa Moor memberi nama salah satu kota kuno di Spanyol, Granada 

berdasarkan nama buah ini. Tanaman ini juga banyak ditanam di daerah Cina Selatan dan Asia 

Tenggara. 

 

Delima berasal dari Timur Tengah, tersebar di daerah subtropik sampai tropik, dari dataran 

rendah sampai di bawah 1.000 m dpl. Tumbuhan ini menyukai tanah gembur yang tidak 

terendam air, dengan air tanah yang tidak dalam. Delima sering ditanam di kebun-kebun 

sebagai tanaman hias, tanaman obat, atau karena buahnya yang dapat dimakan. Berupa perdu 

atau pohon kecil dengan tinggi 2–5 m. Batang berkayu, ranting bersegi, percabangan banyak, 

lemah, berduri pada ketiak daunnya, cokelat ketika masih muda, dan hijau kotor setelah tua. 
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Daun tunggal, bertangkai pendek, letaknya berkelompok. Helaian daun bentuknya lonjong 

sampai lanset, pangkal lancip, ujung tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan 

mengkilap, panjang 1–9 cm, lebar 0,5–2,5 cm, warnanya hijau. 

 

Bunga tunggal bertangkai pendek, keluar di ujung ranting atau di ketiak daun yang paling 

atas. Biasanya, terdapat satu sampai lima bunga, warnanya merah, putih, atau ungu. 

Berbunga sepanjang tahun. Buahnya buah buni, bentuknya bulat dengan diameter 5–12 cm, 

warna kulitnya beragam, seperti hijau keunguan, putih, cokelat kemerahan, atau ungu 

kehitaman. Kadang, terdapat bercak-bercak yang agak menonjol berwarna tebih tua. Bijinya 

banyak, kecil-kecil, bentuknya bulat panjang yang bersegi-segi agak pipih, keras, tersusun 

tidak beraturan, warnanya merah, merah jambu, atau putih. 

 

Dikenal tiga macam delima, yaitu delima putih, delima merah, dan delima ungu. Perbanyakan 

dengan setek, tunas akar atau cangkok. Pome atau delima sering ditanam sebagai tanaman 

hias, tanaman obat, atau karena buahnya yang dapat dimakan. Buah delima dapat dimakan 

dalam keadaan segar, sebagai campuran rujak buah, salad buah, jus atau sari buah. Untuk 

membuat jus delima sebaiknya diminum dengan bijinya karena di dalam biji banyak 

terkandung senyawa polifenol. 

 

Kandungan Gizi Delima - Promegranate 

Delima, hanya arils nilai gizi per 100 g (3.5 oz) 

Energi 346 kJ (83 kcal) 

Karbohidrat 18,7 g 

Gula 13.7 g 

Diet serat 4,0 g 

Lemak 1,2 g 

Protein 1,7 g 

Thiamine (Vit. B1) 0.07 mg (5%) 

Riboflavin (Vit. B2) 0,05 mg (3%) 

Niacin (Vit. B3) 0,29 mg (2%) 

Asam pantotenat (B5) 0,38 mg (8%) 

Vitamin B6 0,08 mg (6%) 

Folat (Vit. B9) 38 mg (10%) 

Vitamin C 10 mg (17%) 

Kalsium 10 mg (1%) 

Besi 0,30 mg (2%) 

Magnesium 12 mg (3%) 

Fosfor 36 mg (5%) 

Kalium 236 mg (5%) 

Seng 0,35 mg (3%) 

Source: USDA Nutrient database 

Sumber : http://eemoo-esprit.blogspot.com 


