Variasi Olahan Tepung Maizena Pilihan Sahabat Nestlé

Tepung maizena memang dikenal sebagai bahan utama dalam pembuatan fla puding.
Namun, tahukah Ibu bahwa maizena dapat dijadikan menu bergizi yang lain bagi
keluarga?
1. Pisang keju cornflakes
Salah satu buah yang mudah ditemukan di Indonesia adalah pisang. Oleh karena itu,
membuat sajian dengan pisang tentunya dapat kapan saja dilakukan. Untuk membuat
olahan tepung maizena ini, Ibu cukup menyediakan beberapa bahan, seperti pisang raja,
margarin, kayu manis, CARNATION, maizena, CORNFLAKES, serta keju. Dengan
berbagai kandungan di atas, menu yang satu ini dipastikan kaya kalsium, vitamin C,
potasium, dan serat. Yuk coba buat makanan ini dengan melihat resepnya di sini.
2. Sup krim ayam jagung
Ibu mengalami kebingungan menentukan menu yang sehat untuk keluarga untuk sarapan
pagi? Mari membuat sup krim ayam jagung dengan menyiapkan margarin, bawang
bombay, bawang putih, fillet ayam, jagung manis, susu, maizena, dan daun bawang.
Sajian ini kaya akan karbohidrat sehingga cocok untuk menjadi sumber energi keluarga
sebelum memulai aktivitas. Resep selengkapnya dapat dilihat di sini, ya.
3. Bubur jagung keju

Resep olahan tepung maizena ini juga dapat dijadikan pilihan sarapan pagi keluarga.
Dengan rasanya yang manis dan lezat, bubur jagung keju ini dapat menjadi varian baru
sekaligus favorit keluarga. Selain menyehatkan, bubur jagung keju ini juga mudah dibuat
oleh Ibu, lho. Bahan-bahannya, seperti jagung, daun pandan, CARNATION, santan,
maizena, serta keju parut mudah untuk ditemukan. Bubur jagung keju yang lezat ini dapat
Ibu buat dengan melihat resepnya di sini.
4. Dadar susu apel
Dadar susu apel yang lembut ini terbuat dari tepung terigu, gula, susu, telur, mentega,
maizena, dan buah apel. Diperkaya dengan kandungan serat, vitamin A, B1, B2, serta C
dari buah apel, camilan ini tentunya dapat menjadi alternatif agar si kecil belajar menyukai
buah. Tertarik membuatnya? resep dadar susu apel dapat Ibu lihat di sini, ya.
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