5 Resep Andalan yang Bisa Buat
Acara Makan di Rumah Jadi
Istimewa
1. Rica-rica kambing yang unik dan berempah
Â
Â
Daging kambing umumnya punya aroma yang lebih kuat
dari daging sapi dan juga cita rasa yang lebih intense
yang terkadang membuat orang menghindarinya.
Bagaimana triknya? Salah satunya memasak kambing
dengan menggunakan bumbu aromatik berempah
seperti bumbu rica-rica. Dengan paduan rempah seperti
cabai, jahe hingga air jeruk nipis dan asam akan
membuat hidangan ini begitu aromatik dan menggugah
selera untuk makan di rumah. Menggunakan Bango
Kecap Manis akan menambah karakter manis tipis yang
semakin membuatnya lezat.
Â
Penasaran? Simak resep lengkap Rica-Rica Kambing.
Â
2. Tongseng kambing untuk santap di rumah
Â
Â
Â
Tongseng kambing banyak dijumpai dijajakan bersama
dengan tukang sate Solo. Namun terkadang salah satu
yang menyulitkan adalah cukup lamanya memesan
tongseng dikarenakan alat masak penjaja yang terbatas.
Nah Kawan Kuliner tidak perlu khawatir bila ingin
membuat acara makan di rumah lebih istimewa dengan
menghadirkan tongseng. Dengan membuat sendiri,
Anda bisa mengetahui tiap kualitas bahan baku serta
menyesuaikan dengan selera orang yang akan dijamu.Â
Â
Simak resep lengkap Tongseng Kambing.
Â
3. Asem-asem daging yang menyegarkan
Â
Â
Â
Salah satu hidangan daging yang bisa Anda coba di
rumah adalah membuat asem-asem daging. Berbeda
dengan garang asam, asem-asem daging mempunyai
karakter rasa yang komplit yaitu pedas, gurih, asam dan
juga manis dari paduan Bango Kecap Manis dan sedikit

gula merah. Hidangan ini sungguh pas bila Kawan
Kuliner ingin menyajikan menu yang menyegarkan
namun dengan ide yang berbeda.Â
Â
Simak resep lengkap Asem-Asem Daging.
Â
4. Sapi lada hitam yang istimewa
Â
Hidangan sapi memang dapat membuat makan di rumah
terasa lebih spesial. Salah satu resep yang bisa Anda
coba adalah sapi lada hitam yang memiliki karakter rasa
yang manis, gurih dan tentunya pedas hangat dari
kandungan lada hitam. Bentuknya yang memanjang juga
menjadikannya mudah untuk dicerna oleh anak-anak
atau pun orang manula. Berikut ini adalah resep dari
sapi lada hitam yang istimewa.
Â
Simak resep lengkap Sapi Lada Hitam di sini.
Â
5. Iga bakar kecap, santapan spesial untuk kapan pun
Â
Â
Apabila ingin menyajikan menu spesial untuk makan di
rumah, iga bakar kecap tidak diragukan lagi dapat
memberikan senyum untuk siapa pun yang ada di meja
makan. Paduan dari tekstur iga yang sudah lembut
setelah di masak lama, bumbu yang menyerap, lapisan
dari kecap yang manis legit setelah dipanggang,
sungguh spesial. Berikan tambahan ekstra Bango Kecap
Manis sebelum dipanggang sebagai olesan yang
membuatnya makin legit dan gurih.
Â
Simak resep lengkap Iga Bakar Kecap.
Â
Â

