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SOTO
Fakta unik dari 

Makanan Kuliner 
Soto!

Jika ada yang bertanya kuliner 
apa yang paling populer di 
Indonesia? Maka, soto bisa 
menjadi jawabannya. Sebab, soto 
merupakan sebuah hidangan 
berkuah panas, yang biasanya 
disajikan di dalam mangkuk, 
serta telah memiliki komposisi 
nilai gizi yang lengkap, mulai 
dari karbohidrat, serat, rempah-
rempah, hingga protein hewani. 
Soto sendiri merupakan sebuah 
makanan sejenis sup yang 
terbuat dari kaldu sapi dan juga 
berbagai sayuran, seperti kol, 
tomat, tauge, dan lainnya. Daging 
yang sering di gunakan sebagai 
campuran di dalam sotopun 
biasanya terbuat dari daging sapi 
ataupun daging ayam. Berikut 
beberapa fakta unik yang belum 
kamu ketahui dari kuliner soto: 
Dalam buku yang ditulis Dennys 

Lombard berjudul Nusa Jawa  
Silang Budaya, soto merupakan 
makanan sebuah makanan asal 
Tiongkok yang bernama Caudo, 
yang berarti jeroan dan rempah-
rempah.
Pada masa lampau, soto tidak 
menggunakan daging sebagai 
campuran utama dari menunya, 
hal ini dikarenakan harganya 
yang mahal dan pasokannya 
yang minim, sehingga jeroan 
sapi digunakan sebagai topping 
penggantinya. Pada awalnya, 
orang Tionghoa menjual 
soto dengan menggunakan 
daging babi Dulu, orang 
Tionghoa menjual soto dengan 
menggunakan daging babi, 
namun dikarenakan masyarakat 
Indonesia mayoritas memeluk 
agama Islam, maka penggunaan 
daging babi diganti dengan 
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NASI GORENG
Makanan Kuliner Khas     

Nusantara yang dikenal 
di Mancanegara

Taukah kamu? Pada tahun 2011, 
nasi goreng, makanan khas 
Indonesia ini telah dinobatkan 
oleh CNN sebagai makanan 
dengan urutan nomor 2 paling 
lezat di dunia setelah rendang 
loh! Nasi goreng merupakan 
sebuah makanan berupa nasi 
yang digoreng, dengan dicampur 
oleh berbagai bumbu, seperti 
bawang merah, bawang putih, 
kemiri, cabai, terasi, kecap, lada, 
garam, dan lainnya. Perpaduan 
dari bumbu-bumbu inilah yang 
membuat nasi goreng khas 
Indonesia ini, memiliki cita rasa 
yang khas dan sangat aromatik.

Pada awalnya, menggoreng nasi 
merupakan sebuah tradisi yang 
berasal dari budaya Tionghoa. 
Mereka mengolah kembali 
nasi sisa kemarin, agar dapat 
dikonsumsi kembali. Namun 
berbeda dengan di Indonesia, 
nasi goreng telah disajikan 
dengan unik dan lezat, sehingga 
nasi goreng telah menjadi 
makanan khas Nusantara. Saat 
ini, banyak sekali varian dari nasi 
goreng yang telah dimodifikasi, 
caranya yaitu dengan 

memberikan berbagai lauk, 
untuk dijadikan sebagai topping, 
ataupun sebagai campuran saat 
proses pemasakannya. Lauk 
tersebut dapat berupa telur, 
sosis, bakso, ati ampela, otak-
otak, ataupun lainnya, sehingga 
hal tersebut dapat memberikan 
cita rasa yang lebih nikmat dan 
pas, untuk dikonsumsi oleh 
banyak orang.

Biasanya Nasi Goreng ini selalu 
ada hampir setiap malam 
mengelilingi perumahan dan 
perkomplekkan di daerah kota. 
Nasi goreng pun memiliki 
beberapa jenisnya, Nasi Goreng 
Seafood, Nasi Goreng Mie, 
Nasi Goreng Baso, dll. Jika di 
Mall kalian bisa mendapatkan 
menu Nasi Goreng di tempat 
makan bernama Solaria. Nasi 
goreng pernah mendapatkan 
penghargaan dalam ajang 
Internasional “World Expo 
Shanghai China 2010″ di 
Shanghai. Pada tahun 2011, 
sebuah jajak pendapat online 
oleh 35.000 orang yang diadakan 
oleh CNN International memilih 
nasi goreng Indonesia sebagai 

nomor dua dalam daftar ‘50 
Makanan Paling Lezat di Dunia’ 
setelah rendang. Di luar negeri 
biasanya hanya menyajikan nasi 
goreng dengan telur mata sapi. 
Namun di Indonesia memiliki 
varisai nasi goreng yang berbeda-
beda. Antara lain, Nasi goreng 
dengan ayam, telur dan kerupuk 
udang Nasi goreng dengan udang 
dan telur, sarapan khas Indonesia 
Nasi goreng dengan ayam 
dan telur di Bali, Nasi goreng 
dengan ikan asin dan telur, Nasi 
goreng merah di Rantepao, 
Sulawesi Selatan, Kombo sate 
ayam nasi goreng , hidangan 
klasik Indonesia di antara orang 
asing, Nasi goreng gaya China di 
Jakarta, Nasi goreng gaya Hong 
Kong di Mataram, Lombok Nasi 
goreng jamur di Yogyakarta Nasi 
goreng seafood di Sandakan. 
Sabah, Malaysia Timur.
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PECEL AYAM
Pecel Ayam, Makanan 

Kaki Lima yang nikmat!

Pecel ayam merupakan sebuah 
makanan kaki lima, khas dari 
Jawa Timur yang sering kali kita 
jumpai di berbagai daerah. Menu 
makanan ini biasanya terdiri 
dari ayam yang terlebih dahulu 
telah diberi bumbu kuning ysng 
kemudian di goreng garing, 
lalapan mentah seperti timun 
dan kemangi, sambal tomat 
atau sambal bawang, dan juga 
lauk tambahan lainnya seperti 
ati ampela, usus, kulit, tahu, dan 
juga tempe. 

Terdapat 2 pilihan nasi yang dapat 
dipilih untuk teman memakan 
pecel ayam, seperti nasi putih 
biasa dan juga nasi uduk. Rasa 
ayam goreng yang gurih, dengan 
dipadu oleh sambal yang 
pedas, membuat banyak orang 
menyukai makanan ini. Apalagi 
biasanya makanan ini dibandrol 
dengan harga yang terjangkau, 
sehingga membuat makanan ini 
disukai banyak orang, terutama 
bagi para kalangan pelajar dan 
juga mahasiswa, makanan ini 
sangatlah pas dengan kantong 
mereka.

Makanan ini benar-benar 
makanan yang pas bagi lidah 
penduduk Indonesia terutama 
di lidah penduduk daratan 
Jawa. Namun tidak sedikit pula 
suku-suku lain di Indonesia 
yang menyukai makanan asli 
Indonesia ini.

Keistimewaan dari makanan ini 
terletak pada sambalnya yang 
sangat khas, namun banyak 
pedagang di pinggir-pinggir 
jalan yang dengan seenaknya 
mengubah resep sambel pecel 
lele yang khas ini sehingga 
rasanya tidak sesuai dengan rasa 
aslinya. Dengan perpaduan yang 
pas antara cabe merah besar, 
cabe rawit, tomat, bawang 
putih, bawang merah, kemiri, air 
jeruk limau, dan garam, dijamin 
tidak ada satupun penduduk 
Indonesia yang tidak menyukai 
rasa sambal pecel ayam ini. 
Benar-benar sebuah perpaduan 
yang fantastis.

Pecel ayam ini pada umumnya 
terdiri dari ikan lele goreng 
(tentunya dengan perpaduan 
bumbu yang khas), lalab (yang 

terdiri dari timun, kemangi, dan 
tomat), dan sambal (sebagaimana 
yang sudah dipaparkan di atas). 
Namun jangan salah, walaupun 
lele sebagai bahan utama 
digantikan oleh ayam goreng 
cita rasa khas dari pecel lele ini 
tidak akan berkurang bahkan 
mungkin bagi sebagian orang 
ayam goreng lebih baik daripada 
lele goreng. Walaupun begitu 
kita tetap tidak bisa memungkiri 
bahwa bahan utama pecel lele 
adalah lele goreng. Yang jelas 
pecel lele merupakan salah satu 
makanan khas Indonesia yang 
benar-benar nkmat.
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MIE AYAM

Olahan Mie Favorit 
Orang Indonesia

Mie merupakan salah satu jenis 
kuliner yang memiliki banyak 
variasi dan menjadi makanan 
favorit di berbagai kalangan. 
Bagi para pecinta mie, mereka 
pasti tidak asing dengan salah 
satu menu olahannya, yaitu mie 
ayam ataupun mie yamin. 
Mie ayam merupakan sebutan 
untuk menu mie yang paling 
populer dan menjadi makanan 
favorit orang Indonesia. Hal ini 
dikarenakan mie ayam memiliki 
rasa yang gurih, ringan, dan enak, 
sehingga cocok untuk di konsumsi 
kapanpun dan dimanapun. 
Keberadaannya pun mudah untuk 
ditemui dimana-mana, mulai dari 
pedagang gerobakan kaki lima, 
sampai di restoran.

Penyajian dari mie ayam sendiri 
terdiri dari mie yang telah 
dicampur oleh bumbu, kemudian 
diberi topping ayam berbumbu 
kecap, daun bawang, rebusan 
sawi, dan juga kuah bening yang 
gurih. Sedangkan pada varian 
mie yamin, terdapat salah satu 
perbedaan dalam penyajiannya. 
Mie yamin memiliki warna cokelat 
yang cukup pekat, hal ini terjadi 
dikarenakan terdapat campuran 
kecap manis yang dicampurkan 
pada proses pembumbuannya, 
sehingga membuat cita rasa 
yang unik, dan cocok untuk 
dikonsumsi bagi Anda yang 
menyukai makanan dengan rasa 
yang manis gurih.
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Rendang adalah makanan 
nusantara khas dari 
Sumatera Barat , tentunya 
dengan rasa daging 
sapi yang empuk, gurih 
dan pedas yang sudah 
tercampur dengan bumbu 
rempahan rendang. Proses 
memasak dengan suhu 
rendah dalam waktu 
yang cukup lama yang 
menggunakan rrempah-
rempah dan santan . 
Rendang adalah salah satu 
menu favorit masyarakat 
Indonesia , yang mudah 
untuk di temui di tempat 
rumah masakan Padang. 
Dan tentunya makanan 
ini popular di negara asia 
tenggara, seperti Malaysia, 
Singapura, dan lainnya. 

Pada dasarnya , di daerah 
Sumatera Barat tentunya 
Minangkabau tentunya 
rendang dapat disajikan 
dalam berbagai upacara 
adat dan lainnya. Selain 
itu ,rendang juga menjadi 
pilihan menu pada saat 
hari raya Idul Adha dan hari 

raya Idul Fitri. Meskipun 
rendang adalah makanan 
tradisional Minangkabau, 
Teknik memasak dalam 
pembuatan rendang ini 
deangn rasa yang berbeda-
beda masing-masing 
daerah. 

RENDANG
Khas Makanan Nusantara 

Paling Populer
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PEMPEK
Makanan Kuliner Favorit  
Dari Daerah Palembang

E m p e k - e m p e k 
adalah makanan 
yang berasal dari 
daerah palembang.
Meskipun hampir 
semua daerah di 
Sumatera Selatan 
memproduksinya. 
Pempek memang 
menjadi makanan 
favorit pada saat 
berkunjung ke 
Palembang. Nama 
empek-empek atau 
pempek berasal 
dari sebutan apek 
atau pek-pek, yaitu 
sebutan untuk 
paman atau lelaki 
tua Tionghoa.  
 
Pempek adalah 
makanan yang 
terbuat dari daging 
ikan yang digiling 
dengan rata, yang 
d i c a m p u r k a n 
tepung kanji atau 
tepung sagu,serta 
k o m p o s i s i 
beberapa bahan 

lainnya, seperti 
penyedap rasa, 
garam, dan lainnya. 
Pempek ini juga 
sangat mudah 
untuk di temukan di 
berbagai tempat.

Pempek yang 
biasanya di sajikan 
dengan kuah 
berwarna hitam 
kecoklat-coklatan 
atau cuka, yang 
memiliki rasa asam, 
manis, dan pedas. 
Pempek juga 
memiliki banyak 
varian yang 
membuat orang 
menjadi penasaran 
karena sebutan 
namanya, Seperti 
Kapal Selam, 
Kulit, Keriting, 
Adaan, Lenjer ,dan 
sebagainya yang 
memiliki isi yang 
b e r b e d a - b e d a . 
Jenis Pempek yang 
terkenal adalah 

“ pempek kapal 
selam “, yaitu yang 
isinya dengan telur 
ayam.
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TONGSENG
Semangkuk tongseng 

kambing 

Segigit daging kambing yang 
empuk dengan tambahan 
‘jus’ daging yang berpadu 
kuah bersantan gurih manis 
pasti membuat makan siang 
terasa lebih nikmat. Apalagi 
ditambah dengan sepiring 
nasi putih hangat yang 
mengepul dan semangkuk 
kecil acar mentimun segar.

Semangkuk tongseng 
kambing mampu memanjakan 
indera pencecap dengan cita 
rasa dan aroma kuat, autentik 
khas Indonesia.

Bukan tanpa alasan tongseng 
dianggap sebagai kuliner 
khas Indonesia. Ditelusuri 
dari sejarahnya, tongseng 
sendiri merupakan ‘keturunan 
langsung’ dari ‘pernikahan’ 
sate dan gule.
Awal mula kehadiran tongseng 
di Indonesia dimulai dari abad 
ke-18 hingga 19 Masehi. Saat 
itu, bangsa Arab dan India 
mulai datang ke Indonesia.
Kedatangan bangsa Arab dan 
India ke Indonesia ini awalnya 
hanya untuk berdagang. 

Namun ternyata bukan hanya 
perdagangan yang terjadi, 
pertukaran budaya dan 
penyebaran agama pun turut 
terjadi.
Kala itu, beragam olahan 
kambing belum jadi favorit di 
Indonesia, sehingga dengan 
kedatangan para pedagang 
itu justru memopulerkan 
hidangan kambing di kalangan  
warga lokal. Kambing pun 
diolah menjadi sate yang 
akrab di lidah Indonesia dan 
negara lain. Namun, jenis sate 
Indonesia dan negara Timur 
Tengah ini berbeda.
Daerah pertama kali 
penghasil tongseng dipercaya 
berasal dari Klego, Boyolali, 
Jawa Tengah. Di sana, ada 
monumen penjual dengan 
gerobak sate dan pikulan 
tongseng. Monument tersebut 
menggambarkan kebanggaan 
masyarakat Klego akan 
hidangan tongseng.

Berbekal 500 gram daging 
kambing, 200 gram kol, 3 
sdm kecap manis, 1 lembar 
daun salam, 400 ml santan, 

500 ml air, 1 batang serai, 
10 buah cabai, 1 tomat, dan 
bumbu halus. Semua bumbu 
halus ditumis hingga harum 
kemudian daging kambing 
dimasukkan dan dimasak 
hingga empuk.
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AYAM BAKAR
Kemunculan Ayam 

Bakar Sebagai Makanan 
Kuliner

Ayam Taliwang adalah makanan 
khas Taliwang, Sumbawa Barat, 
Nusa Tenggara Barat.

Ayam Taliwang adalah menu 
ayam bakar yang terbuat dari 
ayam kampung muda dengan 
bumbu cabai merah kering, 
bawang merah, bawang putih, 
tomat, terasi goreng, kencur, 
gula merah, garam dan bumbu 
lainnya. Ayam Taliwang biasanya 
disajikan bersama nasi putih 
hangat, plecing kangkung, 
taburan bawang goreng dan 
kacang goreng.

Kemunculan ayam taliwang 
sendiri pertama kali pada saat 
terjadi perang antara Kerajaan 
Selaparang dan Kerajaan 
Karangasem Bali. Pada masa 
itu pasukan Kerajaan Taliwang 
didatangkan ke Lombok untuk 
membantu Kerajaan Selaparang 
yang mendapat serangan dari 
kerajaan Karangasem Bali. 
Orang-orang Taliwang yang 
bertugas sebagai pendamai 
tersebut ditempatkan di suatu 
wilayah yang diberi nama Karang 
Taliwang sesuai dengan tempat 

mereka. Tugas orang-orang 
Taliwang ini adalah melakukan 
pendekatan dengan Raja 
Karangasem agar pertempuran 
yang menelan banyak kerugian 
nyawa dan harta benda tidak 
berlanjut. Dalam misi perdamaian 
itu ikut serta para pemuka 
Agama Islam, juru kuda  dan juru 
masak. Masing-masing memiliki 
tugas tersendiri.  Pemuka agama 
bertugas memberi tuntunan 
kehidupan kepada masyarakat 
dan melakukan pendekatan 
dengan Raja Karangasem. Juru 
kuda bertugas menjaga dan 
memilihara kuda. Juru masak 
bertugas menyiapkan logistik.

Sejalan dengan tugas dan 
misi yang dijalankan, para juru 
masak dari Kerajaan Taliwang 
itu melakukan tugasnya dengan 
baik. Mereka mengolah dan 
memasak berbagai bahan 
makanan menjadi santapan para 
peminpin perang beserta para 
prajurit. Salah satunya adalah 
pembuatan ayam bakar dengan 
campuran bumbu-bumbu 
tertentu sesuai selera dan tradisi 
masyarakat bersangkutan. 

Bumbu-bumbu yang digunakan 
berasal dari hasil alam sekitarnya 
seperti bawang merah, bawang 
putih, cabai, garam, dan terasi. 
Pada masa itu hasil olahan ayam 
merupakan makanan istimewa 
yang digunakan sebagai 
hidangan pada saat-saat tertentu 
dan hanya untuk pemenuhan 
konsumsi sendiri.
Seiring berjalannya waktu, terjadi 
pembauran antara masyarakat 
Karang Taliwang dengan 
masyarakat Sasak. Pembauran 
yang dominan adalah mengadopsi 
berbagai bentuk pengetahuan 
dan tatacara kehidupan sehari-
hari. Misalnya pada pola makan 
dan pengolahan bahan makanan. 
Dalam hal pola makan dan jenis 
makanan yang diolah cenderung 
mengadopsi budaya masyarakat 
Sasak yang menyukai masakan 
pedas. Daging ayam diolah 
menjadi ayam pelalah dengan 
citarasa pedas. Ayam pelalah 
inilah yang menjadi cikal bakal 
dari ayam taliwang.
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Inovasi kuliner masa kini 
semakin berkembang 
mengikuti selera dan 
kreativitas masyarakat. 
Bukan hanya menciptakan 
menu baru, namun 
juga mengembangkan 
menu yang sudah ada 
dengan berbagai variasi 
pengolahan. Salah satu 
yang sedang viral saat ini 
adalah spaghetti panggang 
brulee, makanan khas Italia 
ini biasa disuguhkan dengan 
saus yang lezat. Spaghetti 
merupakan jenis pasta 
yang populer di Indonesia. 
Saat ini spaghetti menjadi 
makanan yang mendunia 
dan dapat dikreasikan 
dengan berbagai bumbu 
serta bahan makanan. 
Spaghetti kini menjadi 
menu favorit bagi kaum 
millennial terutama di 
kalangan mahasiswa. 
Spaghetti panggang brulee 
merupakan spaghetti 
yang diberi topping saus 
bolognese dan saus 
bechamel atau saus putih 
lalu dipanggang ke dalam 

oven. Saus béchamel sendiri 
berasal dari Prancis dan 
juga dikenal sebagai saus 
putih. Perpaduan kedua 
saus tersebut membuat 
cita rasa spaghetti brulee 
jadi lebih menarik dan unik 
karena menimbulkan rasa 
asam, manis, dan asin. 
Berbeda dengan spaghetti 
bolognese biasa, spaghetti 
brulee lebih terasa lumer 
dan creamy akibat adanya 
saus bechamel.
Ada satu fakta menarik soal 
spaghetti yang belum kamu 
ketahui percaya atau tidak, 
makan spaghetti dan jenis 
pasta lainnya bisa bikin 
kamu lebih happy! Tentu 
saja klaim ini bukan tanpa 
alasan. Selain rasanya yang 
memang lezat, kandungan 
karbohidrat dalam spaghetti 
dapat meningkatkan 
produksi serotonin, 
sebuah neurotransmitter 
yang dipercaya oleh para 
ilmuwan mampu memicu 
rasa tenang dan bahagia.  

SPAGHETTI 
PANGGANG 

BRULEE
Makanan Kuliner Inovasi 
di kalangan Masyarakat
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CHICKEN KATSU 
CURRY RICE

Hidangan Kuliner Kari 
dari Jepang

Chicken Katsu Curry Rice 
merupakan hidangan kari 
Jepang dengan chicken katsu, 
irisan daging ayam yang dibalut 
tepung renyah. Disajikan 
di atas nasi hangat dengan 
kuah kari yang kental, gurih 
dan harum. Rasa kari Jepang 
sangat ringan tidak seperti kari 
India. Karenanya banyak orang 
menyukai kari Jepang.

Chicken katsu yang memiliki 
nama asli tori katsu ini adalah 
hidangan asal Jepang yang 
hits dan digemari banyak 
orang. Katsu sendiri biasanya 
berupa irisan daging yang 
telah dibumbui dengan lada 
dan garam lalu dibalut roti 
yang akhirnya digoreng secara 
deep-frying. Katsu khas Jepang 
menggunakan fillet dada ayam, 
dengan panko atau variasi 
tepung roti khas Jepang yang 
menjadi kunci hidangan ini. 

Panko sendiri bertekstur lebih 
renyah dan kasar dibandingkan 
tepung roti yang biasa ditemui.

Chicken katsu memiliki beragam 
variasi, dengan perbedaan 
daging yang digunakannya. Katsu 
masuk dalam jenis yoshoku, yaitu 
hidangan yang terinspirasi oleh 
masakan Eropa di era Restorasi 
Meiji. Sedangkan katsuretsu 
umumnya menggunakan daging 
sapi sebagai bahan bakunya, 
hingga chicken katsu menjadi 
salah satu variasinya. Untuk 
katsu yang terbuat dari daging 
sapi, katsu ini dinamakan Gyu-
katsu.

Jepang mengenal hidangan 
kari yang biasa disebut kare. 
Biasanya sausnya kecokelatan 
terasa gurih berjejak soy sauce. 
Ada yang menambah cincangan 
daging, kentang dan wortel. 
Topping katsu ayam termasuk 
padanan sempurna untuk curry 
rice. Dada ayam berlapis tepung 
roti renyah terasa nikmat disuap 
bersama kuah kari berempah 
ringan.
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BRULEE BOMB
Makanan Kuliner Hits di 

Social Media

Selalu ada makanan 
hits setiap waktu, 
baru-baru ini ada 
lagi makanan yang 
tengah hits di media 
sosial. Uniknya kalau 
selama ini makanan 
yang hits biasanya 
manis dengan cita 
rasa cokelat, kini 
makanan yang 
tengah hits adalah 
makan asin, yaitu 
brulee bomb. 
Kroket di Indonesia 
biasanya terbuat 
dari kentang. 
Namun, di beberapa 
negara Eropa ada 
kroket yang bahan 
dasarnya roux yaitu 
tepung dan bahan 
mengandung lemak 
seperti susu atau 
fresh cream. Brulee 
bomb juga terbuat 
dari roux dengan 
campuran keju, 
bentuknya mirip 
bitterballen. Moms 
mungkin juga ingin 
mencoba membuat 
brulee bomb.

Brulee Bomb adalah 
camilan berbentuk 
bola yang dilapisi 
dengan tepung 
roti. Brulee Bomb 
ini terbuat dari 

bahan berupa 
bumbu brulee 
berbasis bawang 
bombay, keju, 
susu dan daging. 
Kemudian dibentuk 
membentuk bola 
dan digoreng. Brulee 
Bomb merupakan 
makanan dengan 
rasa gurih dan 
krispi yang sekilas 
memang camilan 
viral ini mirip dengan 
bitterballen atau 
kroket. Makanan ini 
menjadi viral karena 
terlihat sederhana 
namun memiliki cita 
rasa yang mewah. 
Brulee bomb 
memiliki bentuk 
mirip bitterballen, 
camilan gurih khas 
Belanda. Punya 
cita rasa gurih dan 
meleleh di setiap 
gigitan, tak heran 
jika brulee bomb ini 
disukai oleh banyak 
orang. Tak hanya 
cocok dijadikan 
camilan, brulee 
bomb ini juga bisa 
dijadikan sebagai 
ide usah. Cara 
membuatnya cukup 
mudah, dan bahan-
bahannya tak sulit 
dicari. Brulee bomb 

ini dapat bertahan 
hingga 2 minggu 
jika berada di wadah 
yang tertutup dan 
disimpan di freezer.
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CHICKEN BALLS

Makanan Kuliner yang 
populer di kancah Dunia

Olahan ayam 
menjadi salah satu 
makanan yang 
paling populer 
di dunia. Selain 
mudah didapat, 
ayam juga mudah 
diolah menjadi 
aneka makanan 
atau camilan. Salah 
satunya adalah 
chicken cheese 
ball, terbuat dari 
potongan ayam 
yang digoreng 
hingga garing, 
chicken cheese ball 
d i k o m b i n a s i k a n 
dengan tepung 
sehingga rasanya 
menjadi lebih 
gurih dan crunchy 
kemudian dicolek ke 
saus atau mayones, 
tidak mengurangi 
kenikmatan chicken 
cheese  ball. 
Tekstur renyahnya 
dengan bumbu 
yang meresap 
hingga ke dalam 

serat-serat daging 
berhasil membuat 
banyak orang dari 
berbagai belahan 
dunia terbius akan 
k e l e z a t a n n y a . 
Chicken cheese ball 
ini uniknya adalah 
dilapisi oleh saus 
keju yang gurih 
dan bentuknya 
yang bulat menjadi 
k e u n i k a n n y a 
tersendiri. Camilan 
ayam yang kini 
populer di berbagai 
negara, ini dahulu 
hanya dinikmati 
oleh orang-orang 
Eropa dan Amerika. 
Cemilan yang satu ini 
sangat cocok untuk 
menemani di waktu 
bosan. Terlebih lagi 
ngemil adalah salah 
satu aktivitas yang 
sulit dihentikan. 
m e n g a n d u n g 
tryptophan yaitu 
asam amino yang 
bertanggung jawab 

untuk meningkatkan 
kadar serotonin di 
otak. Hal tersebut 
dikaitkan dengan 
suasana hati 
karena serotonin 
m e r u p a k a n 
neurokimiawi yang 
diyakini sebagai 
pemberi rasa senang 
dan nyaman.
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