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FUN COOKING  

Bagi sebagian orangtua, memasak adalah 

kegiatan yang merepotkan dan menguras banyak 

tenaga. Mengapa tidak? Dari awal memasak hingga 

penyajian masakan membutuhkan waktu yang lama. 

Banyak perencanaan yang harus disiapkan, mulai 

dari memilih menu masakan, bahan masakan 

yang berkualitas dan bergizi, hingga menyiapkan 

alat untuk memasaknya. Tidak hanya sampai di 

situ, kita juga harus membersihkan kembali alat-

alat memasak yang telah digunakan. 

 Tahukah Ayah, Bunda bahwa kegiatan memasak yang merepotkan itu ternyata 

memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang buah hati kita. Dikutip dari laman 

https://atinane.gurusiana.id/article/2017, bahwa kegiatan fun cooking memiliki banyak 

manfaat bagi buah hati diantaranya: 

1. Melatih motorik buah hati 

2. Sarana buah hati untuk belajar 

3. Menciptakan memori 

4. Melatih tanggung jawab 

5. Meningkatkan kedekatan orangtua dan buah hati 

6. Mengasah kreativitas buah hati 

7. Mengajarkan pola hidup sehat 

Nah Ayah, Bunda, memasuki hari pertama puasa di bulan Ramadhan ini dapat menjadi 

kesempatan bagi Ayah, Bunda, dan buah hati untuk melakukan kegiatan fun cooking dalam 

menyiapkan menu berbuka puasa di hari pertama puasa. Mengingat, puasa di bulan 

Ramadhan hanya 1 bulan dalam setahun, tentunya buah hati harus kembali beradaptasi di 

hari pertamanya berpuasa. Atau bahkan, jika Ramadhan tahun ini adalah pertama kali buah 

hati berpuasa, tentunya Ayah, Bunda sebagai orangtua harus selalu menyemangati dan 

menemani hari-hari ia berpuasa. 

 Agar buah hati semangat dalam menjalankan puasa pertamanya, tentu Ayah, Bunda 

harus menciptakan suasana yang menyenangkan saat berpuasa. Setelah seharian 

berpuasa, apa salahnya jika buah hati mendapatkan apresiasi dari Ayah, Bunda? Nah Ayah, 

Bunda dapat merencanakan dan mendiskusikan menu berbuka puasa bersama buah hati 

https://atinane.gurusiana.id/article/2017
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sebagai penyemangat ia untuk menyelesaikan puasanya. Susunlah menu berbuka puasa 

menggunakan jadwal yang semenarik mungkin. Ayah, Bunda dapat membuat papan jadwal 

menu berbuka puasa sederhana yang dibuat bersama buah hati kemudian tempel hasilnya 

di dinding dapur rumah. 

Menu Berbuka Puasaku 

Ramadhan Senin Selasa Rabu Kamis Jum’ats Sabtu Ahad 

Pekan 1 
       

Pekan 2 
       

Pekan 3 
       

Pekan 4 
       

 

 

 

 

 

Cooking Fun Jagung Susu Keju 

(Resep dari https://cookpad.com/) 

Bahan-bahan 

❖ 4 jagung manis diserut lalu dicuci 

❖ Secukupnya Mentega 

❖ Secukupnya Susu kental manis 

❖ Keju secukupnya (sebaiknya gunakan keju mozarella) 

 
 
 
 
 
 

https://cookpad.com/


 

Gerakan Ayo Bercita-cita                                               3 

Langkah 

1. 1. Siapkan semua bahan yang dibutuhkan. Tidak harus menggunakan bahan yang sama 

persis. Bisa diganti dengan merk yang lain. 

 

2. 2. Kukus jagung yang sudah diserut. Tunggu sampai matang lalu matikan kompor. 

 

3. 3. Dalam keadaan panas ambil beberapa sendok lalu masukkan kedalam wadah (kalau 

ada cup pakai cup? Tambahkan mentega lalu aduk sampai rata. 

 

4. 4. Tambahkan susu kental manis lalu aduk sampai rata. 

 

5. 5. Apabila Ayah, Bunda menggunakan keju cheddar cukup taburkan keju yang sudah 

diparut diatasnya. Setelah itu jasuke siap dinikmati. Rasanya enak, manis, dan gurihnya 

bikin ketagihan. 

https://cookpad.com/id/step/images/bf064bb319569682
https://cookpad.com/id/step/images/fae98685db18fabe
https://cookpad.com/id/step/images/45698c18d2e20fdf
https://cookpad.com/id/step/images/7fa1d188d234d457
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6. 6. Apabila Ayah, Bunda menggunakan keju mozarella, sebaiknya setelah mentega dan 

susu dicampur dengan jagung lalu tambahkan keju dan masukkan ke dalam oven 

beberapa menit sampai kejunya melt/meleleh. Rasanya lebih enak dan gurih karena melt 

seperti karet atau keju yang ada di pizza. Jangan lupa kalau dioven maka cupnya pakai 

cup yang tahan panas, jangan cup plastik tipis. 

7.  

8. 7. Kalau mau sedikit kuah tambahkan sedikit air nanti susunya semakin terasa. Selamat 

menikmati. 

 
 

 

Yukkk ajak buah memasak menu berbuka puasa di rumah!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow akun instagram @ayobercitacita.id 

❖ Like 10 postingan terbaru GAB 

❖ Upload kegiatan Ayah, Bunda beserta buah hati Ketika memasak menu berbuka 

puasa 

❖ Sertakan caption yang menarik dan gunakan hastag #challengeGAB 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge GAB 

 

 

https://cookpad.com/id/step/images/3869743bf5f43526
https://cookpad.com/id/step/images/fe926a266decaddf

