4 Resep Masakan Rumahan Praktis
dan Lezat Favorit Keluarga

1. Resep masakan rumahan opor ayam khas Cepu yang
berkesan
Â
Â
Identik sebagai sajian Lebaran, kali ini Anda bisa
menyajikan opor ayam khas Cepu untuk menu makan
siang bersama keluarga. Tidak seperti opor ayam pada
umumnya, opor ayam dari daerah Cepu, Jawa Tengah,
ini memiliki keunikan dari cita rasa dan warna kuahnya.
Jika biasanya opor ayam berkuah putih kekuningan dan
rasanya manis gurih, maka opor ayam khas Cepu
berkuah kuning kemerahan dan pedas. Sesuai resep
dari daerah aslinya, menu ini menggunakan kunyit dan
cabai rawit dalam bumbunya dari Bango Bumbu Kuliner
Nusantara. Sajikan dengan lontong, sajian ini bisa
memeriahkan acara makan Anda bersama keluarga.Â
Â
Simak resep lengkap Opor Ayam Khas Cepu.
Â
2. Tongseng kambing khas Solo, kaya bumbu kaya rasa
Â
Semangkuk tongseng kambing tersaji bersama bawang
putih dan bawang merah di atas meja kayu.
Â
Semangkuk tongseng kambing lezat ala restoran kini
bisa Anda masak sendiri di rumah. Cukup menyiapkan
potongan daging kambing tanpa lemak, irisan sayur kol
dan tomat, dan santan dari kelapa. Untuk bumbunya,
Kawan Kuliner bisa andalkan Bango Bumbu Kuliner
Nusantara
Tongseng
Khas
Solo
yang
bisa
memudahkanmu memasaknya. Anda bisa rasakan
rempah yang cukup kuat bertemu dengan rasa gurih,
manis, dan sedikit pedas. Taburi tongseng dengan
bawang merah goreng dan nikmati dengan nasi hangat.
Dijamin keluarga di rumah lahap menyantapnya hingga
suapan terakhir.
Â
Simak resep lengkap Tongseng Kambing Khas Solo.
Â
3. Soto Betawi khas Jakarta, resep masakan rumahan
untuk kumpul bersama
Â

Â
Soto Betawi, satu kuliner asli Jakarta yang tidak
diragukan lagi kelezatannya. Kuah hangatnya terasa
menyegarkan, kaya rempah, soto ini terdiri dari
potongan daging sapi, tomat, kentang, dan daun
bawang. Organ dalam sapi seperti paru, babat, hingga
usus juga sering menjadi bahan dasar soto ini.
Menggunakan santan kental, kuah soto bertekstur kental
dan terasa gurih. Proses membuatnya ternyata praktis.
Rebus daging hingga matang, tumis Bango Bumbu
Kuliner Nusantara Soto Betawi dengan bumbu dapur
lainnya seperti daun jeruk, daun salam, serai. Tuangkan
kaldu, potongan daging, dan santan ke dalam tumisan
bumbu. Masak hingga bumbu meresap dan matang.
Sajikan dengan nasi hangat serta lengkapi dengan
emping, acar timun dan jeruk nipis.
Â
Intip resep lengkapnya di Soto Betawi Khas Jakarta.
Â
4. Nasi goreng kambing khas Jakarta, bintang utama di
meja makan
Â
Â
Â
Nasi goreng terdengar sederhana, namun menu ini
selalu menjadi favorit tua-muda. Bisa dibayangkan jika
menyajikan nasi goreng kambing khas Jakarta di
rumah? Rempahnya yang khas bertemu dengan
potongan daging kambing yang empuk, semakin nikmat
dengan pelengkap seperti emping dan acar timun.
Jangan kaget jika anggota keluarga ketagihan hingga
nambah porsi. Menu ini bisa Anda coba dengan mudah
di rumah, bermodalkan daging kambing, nasi putih,
irisan bawang merah dan bawang putih, telur, dan
Bumbu Bango Kuliner Nusantara Nasi Goreng Kambing
Khas Jakarta.Â
Â
Simak resep lengkap Nasi Goreng Kambing Khas
Jakarta.
Â
Â

