Memperingati Hari Ibu, Yuk Buat 3 Resep Istimewa Ini untuk
Merayakannya

Berbagai perayaan untuk memperingati Hari Ibu banyak dilakukan oleh para putra-putri
tercinta. Mulai dari membeli kue, menyiapkan kejutan, hingga memberikan kado bagi Ibu
tercinta. Nah, kenapa tidak mencoba untuk memberikan sajian yang istimewa dari tangan
sendiri untuk merayakan Hari spesial tersebut? Hari Ibu akan terasa lebih bermakna jika
menu yang disajikan dibuat dari racikan sendiri lho! Berikut ini 3 resep istimewa yang bisa
dicoba di rumah untuk meramaikan perayaan Hari Ibu 22 Desember nanti. Simak yuk!
1. Manisnya Hari Ibu Dengan Puding Coklat Almond
Puding merupakan sajian untuk penutup yang disajikan dengan cita rasa manis. Nah,
untuk memperingati Hari Ibu, salah satu menu spesial dessert yang bisa diracik adalah
Puding Coklat Almond. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit, dengan bahan yang
mudah didapatkan. Cita rasa dessert yang satu ini pun dijamin akrab di lidah dan dapat
dikonsumsi juga untuk anggota keluarga lainnya. Intip cara pembuatan si camilan cokelat
manis ini di sini yuk, Bu!
2. Nikmatnya Laksa Seafood Untuk Hari Ibu yang Spesial
Laksa Seafood bisa menjadi pilihan untuk mengisi makan malam saat perayaan Hari Ibu
nanti. Lezatnya udang dan tuna dipadu dengan bihun kering atau lo mie serta sayuran
dapat menjadi pilihan yang tepat dan dilengkapi dengan protein. Buat resep ini sebagai
alternatif menu masakan bagi Ibu yang belum pernah menyajikan laksa sebelumnya. Nah,

untuk bahan dan cara membuatnya, simak dalam resep berikut ini yuk.
3. Es Kelapa Agar Agar Selasih, Hari Ibu Terasa Makin Seru Nih!
Menyajikan masakan dan minuman kepada Ibunda tercinta pada hari Ibu tentunya bisa
dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus. Namun, jangan sampai menu yang sudah
dibuat tidak disukai oleh Ibu karena tidak sesuai dengan cita rasanya. Nah, untuk
minumannya, Ibu dapat mencoba resep minuman es kelapa agar agar selasih yang
menyegarkan dan bahan-bahannya pun mudah didapat dan familiar di lidah Ibu. Untuk
mengetahui resep lengkapnya, cek di sini ya.
Tiga resep tadi tentunya dapat menambah semarak liburan serta momen spesial hari Ibu
di bulan Desember ini. Jangan lupa untuk tetap mengonsumsi makanan bergizi seimbang
agar kesehatan Ibu dan keluarga tetap terjaga dan dapat menikmati liburan dengan
semaksimal mungkin, ya!
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