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Surat Redaksi

Halo!
Jumpa kembali Sahabat TH, di THINK edisi ke-16. Bagaimana aktivitas Sahabat TH
di bulan pertama 2018 kemarin? Mudah-mudah senantiasa dilancarkan. Bulan
Januari kemarin, seperti biasa, kami tetap kedatangan kakak-kakak volunteer baru
yang ikut mengajar adik-adik, salah satunya dari SMA Dwiwarna Bogor yang juga
memberikan sejumlah donasi. Terimakasih ya kak.
Selain dari adik-adik, kabar baik juga datang dari ibu-ibu binaan Community
Development Terminalhujan lho! Kakak-kakak Comdev sudah dua kali berturut-turut
dalam sebulan kemarin mendampingi ibu-ibu dalam memproduksi susu jagung. Jika
Sahabat TH ingat, pembuatan susu jagung pertama kali oleh ibu-ibu TH diinisiasi
saat program Ramadan tahun lalu.
Sampai saat ini, tim Comdev masih meramu strategi untuk memasarkan produk yang
dihasilkan ibu-ibu, termasuk crafting tas dari bahan plastic bekas yang sudah
terlaksana beberapa waktu lalu. Tapi, susu jagungnya habis, kok, dibagi-bagikan
kepada adik dan kakak TH, he…he…he…
Terminalhujan pada bulan lalu juga menghadiri sebuah undangan dari World Merit
Indonesia yang menyelenggarakan acara Merit Talk bertajuk “the power of
partnership for Indonesia 2030.”
Nah, ada pula aksi kakak-kakak TH Store yang mulai bergerilya ke CFD Bogor untuk
menjual merchandise, berupa tumblre dan bros. jika ketebulan bertemu dengan
kakak-kakak ini saat sedang di CFD, jangan lupa beli ya, Sahabat TH!
Cerita-cerita lengkap mengenai serunya kegiatan Terminalhujan di bulan lalu bisa di
simak di halaman-halaman selanjutnya. Selamat membaca!

Redaksi
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Laporan Utama

Produksi Susu Jagung
Ibu Binaan Terminalhujan

S

ahabat TH, pas nya sudah tahu dong
tentang kegiatan produksi pangan yang
telah dilakukan oleh ibu -ibu binaan
Terminalhujan? Kakak -kakak dari divisi
Community Development baru-baru ini
kembali menggelar kegiatan produksi
pangan, yaitu susu jagung.
Kegiatan ini dilakukan pada Minggu, 28
Januari 2018. Satu minggu setelahnya,. 4
Febuari 2018, juga dilakukan produksi
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serupa. Namun, karena belum siap
dipasarkan, hasil dari produksi susu jagung
ini dibagikan ke kakak-kakak dan adik yang
sudah menyelesaikan kegiatan belajar
mengajar. Bagi adik-adik, susu jagung ini
menggan kan susu instan yang biasanya
dibagikan se ap habis belajar. Tujuan lain
pembagian susu jagung, tentu supaya adikadik TH dapat juga merasakan produk yang
dihasilkan orang tua mereka.

Laporan Utama
Dilaksanakan di tempat salah satu ibu
bimbingan TH yaitu Ibu Ika, susu jagung ini
rencananya akan dipasarkan dan dijual
untuk umum, guna meningkatkan nilai
ekonomi dari kegiatan pemberdayaan
masyarakat.

Foto dokumentasi Terminalhujan

Kenapa sih TH memilih memproduksi
susu jagung ?
Jagung merupakan salah satu bahan
makanan pokok yang memiliki kedudukan
pen ng setelah beras bagi masyarakat
Indonesia. Kandungan gizi pen ng pada
jagung adalah karbohidrat dan lemak.
Karbohidrat jagung tediri dari pa , gula,
serat kasar, dan pentosan. Pa jagung
terdiri dari amilosa dan amilopek n,
sedangkan gulanya berupa sukrosa. Asam
lemak penyusunnya teridiri dari asam lemak
jenuh yang berupa palmitate dan stearate
serta asam lemak dak jenuh berupa oleat
dan linoleate. Protein jagung mempunyai
komposisi asam amino yang cukup baik,
tetapi asam amino lisin dan triptofan
terdapat dalam jumlah kecil.
Susu jagung manis yang tergolong sebagai
minuman susu naba yang memiliki rasa
segar dan bisa menyehatkan tubuh siapa
saja yang meminumnya. Sehingga
masyarakat pun banyak yang menyukai susu
jagung karena selain rasanya yang enak juga
memiliki kandungan nutrisi dan vitamin
yang cukup baik dan dapat dijadikan
sebagai penggan susu biasa seper susu
sapi instan yang berada di pasaran.

Selain dari kandungan nutrisinya vitaminnya
yang nggi susu jangung juga memiliki
beberapa khasiat yang luar biasa yaitu:
1) Membantu mengontrol diabetes
Pernah dengar gula jagung? Pas pernah
lihat atau mendengarnya di iklan televisi
dong. Ya, untuk orang terkena diabetes
wajib memakan jagung ini. Karena
kandungan didalamnya mampu
menurunkan resiko diabetes.
2) Kaya vitamin dan kalori
Vitamin yang ada dalam jagung adalah
vitamin B kompleks yang bermanfaat untuk
menjaga kesehatan syaraf. Agar syaraf kita
tetap berguna dengan baik tentu harus
diberi nutrisi yang memadai bukan? So,
jangan ragu minum susu jagung ini untuk
tubuh kita.
3) Menyehatkan kulit
Jagung juga berguna dalam dunia kosmes k
dan kecan kan lho. Karena secara alami,
dapat menyehatkan kulit kita. Oleh karena
itu, sering-sering memakan jagung ya.
4) Mencegah anemia
Zat besi, asam folat dan vitamin B12 sangat
membantu tubuh kita terhindar dari
penyakit anemia. Tak heran jika orang yang
rajin mengonsumsi jagung dak pernah
terkena anemia.
Dari paparan manfaat jagung diatas sudah
jelas bukan kenapa TH memproduksi Susu
Jagung? Selain rasanya yang enak, jagung
juga mempunyai banyak manfaat dan
khasiat yang baik untuk tubuh, baik itu
dewasa, remaja, dan anak -anak. Tak heran
jika kakak -kakak TH dan adik – adik TH
menyukai susu jagung tersebut. Yuk,
mampir ke Terminalhujan, siapa tahu
kebagian susu jagung!
Nah, Sahabat TH, tentunya kegiatan
pemberdayaan ibu- ibu TH akan terus
dilakukan untuk menciptakan krea ﬁtas
berwirausaha. Dukung dan iku terus
perkembangan selanjutnya ya!
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TERMINALHUJAN
Goes toMerit Talk

S

2018

abtu, 27 Januari 2018, Terminalhujan
mengiku kegiatan tahunan untuk
anggota World Merit Indonesia (WMI) dari 12
kota. Forum ini ditujukan untuk menggagas
pendapat demi kelanjutan organisasi dan juga
peran nyata anggotanya dalam berkontribusi
demi terwujudnya pembangunan
berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan
is lah Sustainable Development Goals (SDGs).

dalam SDGs. Kegiatan kali ini diisi dengan sesi
talkshow bersama pembicara yang bergerak
dalam bidang sosial entrerprises serta diskusi
bersama 16 komunitas di area Jabodetabek.
Kegiatan Merit Talk ini merupakan bagian dari
rangkaian acara Na onal Fellowship Camp NFC
2018 yang diselenggarakan oleh World Merit
Indonesia terwujudnya UN Sustainable
Development Goals (SDGs).

Terminalhujan menghadiri acara sebagai
undangan yang diwakili kakak-kakak dari Divisi
Humas dan Community Development.

Sahabat TH perlu tahu nih, pembangunan
berkelanjutan atau dikenal juga dengan
sebutan sustainable development adalah
proses pembangunan yang berprinsip
memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa
mengorbankan masa depan.

Judul yang diangkat pada acara Merit Talk
tahun ini adalah "The Power of Partnership for
Indonesia 2030" yang merupakan goals ke-17
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tujuan sasaran dan 169 target yang perlu
dicapai pada tahun 2030. 17 tujuan tersebut
bisa dilihat pada gambar diatas atau dapat
dipelajari pada tautan berikut
h ps://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Sebagai tambahan, Sustainable Development
Goals merupakan sebuah agenda
pembangunan global yang diprakarsai oleh
United Na ons bersama dengan lebih dari 190
negara di dunia. Hasil akhirnya, tercetuslah 17
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Selain pemaparan mengenai poin-poin pen ng
SDGs, ada pula sesi diskusi antar beberapa
komunitas di Bogor dan Jakarta. Adapun
pengisi acara terdiri dari berbagai latarbelakang
berbeda. yaitu pertama, Faye, remaja berusia
15 tahun yang menjadi founder Rumah Faye,
sebuah gerakan yang dilatarbelakangi oleh
kepeduliannya terhadap perdagangan anak.
Kedua, ZsaZsa, Co-founder Kahanu, dan ke ga,
Hana, seorang Chief of Community
Development & Partnership Du'Anyam, yang
bergerak dalam bidang bisnis sosial. Dengan
latarbelakang dan bidang yang berbeda-beda
ini, adanya partnership atau kerjasama
sangatlah pen ng.
Dari acara tersebut, diharapkan semua
komunitas yang hadir dapat meme k dan
mengaplikasikan faedah dari talk show
tersebut, termasuk Terminalhujan.

Newsletter Edisi Desember 2017

VOLUNTEER

OF THE MONTH

SusiSulastri
Wah, enggak nyangka jadi volunteer of the month, karena ini kali
pertama. Jadi aku saja sebenarnya masih belajar jadi volunteer yang
baik.
Jadi saya tahu TH itu dari teman ku namanya Putri, terus akhir 2017
diajak kesana. kebetulan dia volunteer di kelas PAUD, jadi saya
ikutlah. Awalnya cuma lihat-lihat saja, terus ternyata asyik. Ya sudah
di awal tahun 2018, niat deh bergabung jadi volunteer.
Dari awal juga sudah berkesan. Baik dengan adik-adik maupun
kakak kakak volunteer lainnya. Tapi ada yang sampai sekarang jadi
the best moment itu pas adik-adiknya sudah mulai kenal sama saya
terus mulai nyaman apa yang saya jelasin ke mereka. Dengan
mereka yang ak f terus datang, aku yang baru, mereka langsung
humbel tuh rasanya senang sekali.
Harapannya semoga nan nya adik-adik di TH punya semangat
belajar seper sekarang, karakter dan sikap yang makin baik. Aamiin

Januari 2018
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Persiapan
Menghadapi
Ujian Nasional

T

ak terasa, sebentar lagi Ujian Nasional akan datang. Bagi adik-adik Terminalhujan,
tentu UN bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi justri disiapkan dengan baik.

Nah, untuk persiapan menghadapi ujian tersebut, kakak-kakak wali kelas 6 SD, mulai awal
Januari lalu menggelar kelas tambahan. Kak Lisa dkk kembali bertemu adik-adik kelas 6
se ap hari Sabtu, satu hari sebelum kegiatan ru n Terminalhujan.
Antusiasme adik-adik cukup besar, lho. Bahkan kata kak Lisa, sejak kelas persiapan UN itu
digelar, adik-adik yang ikut bertambah banyak, rata-rata hingga 20-an anak. Itu ar nya,
persiapan UN memang sangat dibutuhkan agar adik-adik berhasil melalui Ujian Nasional
dengan baik nan nya.
“Mereka senang sekali. Bahkan mereka sering follow up kita, se ap sabtu ada les enggak,”
ujar kak Lisa.
Selain menggerjakan soal sebagi la han, kakak-kakak pengajar juga mengemas tanya
jawab soal dalam bentuk permainan agar belajar terasa lebih menyenangkan. Sampai saat
ini kelas persiapan UN baru digelar di kelas 6 SD. Untuk jenjang lainnya, SMP dan SMA
akan menyusul sesuai kebutuhan atau pun permintaan dari para adik. Semangat terus
belajarnya ya, adik-adik! Sahabat TH doakan adik-adik juga agar lancar menghadapi ujian
sehingga bisa lebih dekat pada cita-cita mereka. Aamiin.
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TerminalhujanStoreCFD-an

M

inggu, 21 Januari 2018 TH Store hadir
di car free day (CFD) Jalan Sudirman,
Bogor. Tujuannya memasaran produk
Terminalhujan yang sebagian diantaranya
merupakan hasil karya ibu-ibu binaan, yaitu
bros, dompet, tas, tempat pensil, tumblr dan
sebuah novel.
Lumayan, lho, bros buatan ibu-ibu habis
terjual. Seper kita ketahui, produk buatan
ibu-ibu binaan TH dibuat dari bahan-bahan
bekas yang dimanfaatkan kembali.
Karenanya dengan membeli produk
tersebut, selain membantu pemberdayaan
juga berkontribusi pada kelestarian
lingkungan.
Selain produk daur ulang tersebut terminal
hujan juga menyediakan produk lain seper
tumblr dan novel yang terinspirasi dari
perjalanan Terminalhujan. Tentunya hasil
penjualan pun kaan dimanfaatkan untuk
kepen ngan realisasi program yang berfokus
pada pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat khusunya di kawasan Kebon

Jukut, Baranangsiang Bogor.
Kenapa sih kegiatan TH store dilaksanakan
di area CFD ?
CFD adalah tempat weekend masyarakat
yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari
berbagai kalangan dimulai dari anak-anak,
remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Oleh
karena itu sembari memasarkan produk, TH
store juga mengenalkan Terminalhujan
kepada khalayak luas.
Rencananya, kegiatan TH store di CFD ru n
dilaksanakan 1 bulan sekali di lokasi CFD,
baik itu sempur, Jalan Sudirman, ataupun
lokasi lainnya. Selain pusat keramaian
tersebut, TH store juga masih mencari
sasaran tempat yang terbaik untuk
kelanjutan kegiatan.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang
produk TH store di sosial media, bisa dilihat
akun istagram @terminalhujanstore.
Sahabat TH kepoin yuk instagramnya.
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Thinkpedia

Perayaan Lain
di Balik 14 Februari

K

alau ditanya 14 Februari itu ada
perayaan apa, pas jawabanya akan
kompak: hari valen ne! Saking terkenalnya
perayaan tersebut, membuat kita lupa
bahwa ternyata ada momentum
peringatan lain di hari itu. Apa ya? Coba
ingat-ingat pelajaran sejarahnya di
sekolah…
Yak, buat yang sudah lupa atau baru
pertama kali mendengar, 14 Februari di
dalam sejarah nasional Indonesia,
ditetapkan sebagai peringatan peris wa
pemberontakan Pembela Tanah Air (Peta)
di Kota Blitar pada 1945, tepatnya 6 bulan
sebelum proklamasi kemerdekaan
Indonesia dikumandangkan.
Pemberontakan Peta ini dipimpin oleh
Shodancho Supriyadi, yang hingga saat ini
dikabarkan raib entah kemana, namun
ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Pasukan Peta dibentuk oleh militer
Kekaisaran Jepang di Indonesia yang
didirikan pada Oktober 1943, dengan
merekrut para pemuda Indonesia dan
digembleng sebagai Prajurit.
Dikisahkan tentara Peta dibentuk untuk
mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan
Sumatera dari pasukan Sekutu (Amerika
Serikat, Inggris, Australia, Belanda).
Namun, sejarah mencatat Peta
memberontak ke ka para komandan muda
tersentuh melihat penderitaan rakyat
Indonesia yang diperbudak oleh tentara
Jepang.
Kerja rodhi, romusha,kerja paksa, yang
diterapkan Jepang pada saat itu, tanpa
dibayar dan diberi makan, rakyat
dikerahkan untuk bekerja paksa
membangun benteng dan fasilitas tentara

Jepang lainya. Dalam kisah lainya, tentara
Peta juga dibuat geram tatkala
menyaksikan kelakuan tentara-tentara
Jepang kepada wanita-wanita Indonesia
yang dijadikan budak sex mereka.
Persoalan lainya adalah ke ka para perwira
Peta dak memiliki pangkat yang lebih
nggi dari prajurit kelas kroco Jepang, dan
dikisahkan perwira Peta merasa dilecehkan
kehormatannya ke ka harus menghormat
kepada prajurit kroco ini.
Akhirnya, tercatat dalam sejarah nasional
Indonesia bahwa pada tanggal 14 Februari
1945 dini hari pukul 03.00 WIB, pasukan
PETA dibawah komando Shodancho
Supriyadi menyerang Hotel Sakura
kediaman para perwira militer Kekaisaran
Jepang, juga markas Kempetai dan tempat
tempat lainnya yang menjadi kediaman
tentara Jepang.
Diluar dugaan, ternyata tempat tempat
yang diserang tentara Peta dengan mor r
dan senapan mesin ini telah dikosongkan,
karena rencana pemberontakan Peta telah
bocor dan diketahui oleh tentara Jepang.
Sahabat TH, se daknya dengan mengingat
kisah perjuangan diatas, kita dapat
sekiranya mengambil sikap mewarisi
semangat nasionalisme, untuk
membebaskan bangsanya, tanah airnya
dari cengkeraman penjajahan dalam
bentuk apa pun.
Semangat para prajurit Peta dalam kisah
14 februari adalah cermin bagi pemuda
pemuda Indonesia, untuk bangkit dan
melawan penjajahan dan penguasaan
negara asing terhadap tanah air kita
Indonesia dan kekayaan alamnya.
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Ruang Kakak Adik

Menghidupkan
Pelajaran

&

MempelajariKehidupan
Oleh: Ditto Mohammad Ikhsan

N

ama saya Di o Mohammmad Ikhsan, adikadik biasa panggil saya Kak Icang. Saya
bertugas di terminal hujan sebagai Anggota
Kurikulum di Kelas 4. Saya punya satu kakak dan
satu adik, tapi nggak sekecil adik-adik di Terminal
Hujan. Saya ak f di Terminal Hujan sejak kurang
lebih 1.5 tahun yang lalu lah. Bagi saya, Terminal
Hujan (TH) seper sarana belajar untuk diri saya.
Saya banyak belajar untuk bersikap dan
menghadapi hal baru disini, menyangkut hal
akademik maupun sosial. Mulai dari gimana kita
yang harus sabar ngajarin matema ka, sampai
kita yang kuwalahan kalo ada adik-adik yang
nanya hal-hal yang kita sudah lama lupa hehe.
Belum lagi, kalo ada adik-adik yang sangat
atrak f dan minta ditambah soal-soal untuk
dibawanya pulang. Seru sih, kebayar lah dengan
gimana kita interaksi sama adik-adik yang kadang
polos karena jujur banget, jadi kalo mau minta
pendapat jujur, tanya deh ke anak-anak.
Tapi, TH gak hanya menyangkut akademik aja,
kita juga harus paham bagaimana latar belakang
kehidupan adik-adik, dan sedikit banyak
menanamkan esensi dari pelajaran e ka,
berperilaku jujur, dan bertutur kata sopan.
Semua adik-adik TH punya kemampuan yang
berbeda-beda, dari bagaimana mereka
menangkap yang kita sampaikan maupun
kemampuan individu mereka lainnya. In nya, kita
harus tau terlebih dahulu, bagaimana karakter si
adik, sebelum akhirnya bisa mengajarkan nilai-
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nilai sesuai kebutuhannya. Yaa... tak kenal maka
tak sayang lah. Karena itu menjadi hal yang
menurut saya cukup perlu diperha kan,
disamping kebutuhan mengajarkan akademik
bagi mereka.
Sebagai anggota Kurikulum, sudah menjadi tugas
saya untuk menentukan materi KBM adik-adik
se ap minggunya, tentunya dengan kordinasi
kepada m Wali Kelas 4 yang terdiri dari 3 orang;
Kak Icad, Kak Isul, dan Kak Yuly. Kami berempat
memiliki keinginan untuk bukan hanya
menyampaikan pelajaran, tapi juga
menghidupkannya, sehingga penyampaian
materi akan lebih mudah diserap, dan diingat
lama. Seper contohnya saat kami mengenalkan
tokoh-tokoh pahlawan pada adik-adik, karena
wali kelas 4 yang krea f banget, kami bikin
topeng bergambar pahlawan-pahlawan, jadi
seakan-akan pahlawan tersebut sedang
menerangkan biograﬁ nya, atau bagaimana kami
mengajarkan bentuk-bentuk bangun datar,
dengan kertas lipat, dan adik-adik akan membuat
bangun datarnya dengan kertas lipat, lalu
menempel hasil karya mereka di bukunya,
harapannya tentu agar mereka lebih mengingat
apa yang telah diajarkan. In nya yang utama
ialah adik-adik harus menger pokok materinya,
kalo banyak yang belum menger , gak jarang kita
mengulang materi pembelajaran yang sama di
se ap minggunya.

Ruang Kakak Adik
TH mengajarkan saya untuk melihat segala
sesuatu secara lebih luas, sama halnya dengan
bagaimana TH sebenarnya bukan hanya sekedar
KBM, namun banyak kegiatan lain yang posi f,
sebagai contoh pembuatan majalah TH-ink ini,
lalu bagaimana kawan-kawan Comdev
membantu oraangtua dari para adik-adik TH
dalam membuat prakarya yang kemudian akan
dijual, atau bagaimana divisi Fundraising
mencari pemasukan untuk berjalanannya
organisasi sosial ini. Saya melihat hal yang cukup
besar terjadi di TH, meskipun hanya dilandasi
oleh dasar volunteering. Salut sama mereka
semua!
TH membuat saya belajar untuk lebih
membuka mata, dan peduli terhadap lingkungan
sekitar. Bayangkan saja, disaat minggu pagi yang
syahdu di Bogor, ke ka seharusnya kita masih
asyik dengan bantal dan guling, kawan- kawan
TH sudah harus ada di Jalan Riau, bukan untuk
kepen ngan dirinya, tapi untuk mengajarkan
adik-adik TH. Bayangkan betapa seharusnya kita
melakukan hal semacam ini dalam se ap aspek
kehidupan kita, melihat kondisi sekitar dan
selalu berkontribusi membantu orang lain, kan
Rasulullah pun sudah sampaikan bahwa “Sebaikbaik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia”.

TH pun mengajarkan untuk dak melihat
perbedaan, namun menghargai persamaan.
Betapa dak, semua kawan-kawan yang hadir di
TH, kebanyakan baru mengenal satu sama lain di
TH, namun mereka berbaur dengan mudah,
meskipun kita semua tentunya datang dengan
personality yang berbeda-beda, namun kita
dipersatukan oleh satu hal, yaitu kita semua
senang berinteraksi dengan anak-anak.
Se daknya hal tersebut lah yang
mempersatukan organisasi sosial ini. Jika TH
adalah sosok manusia, pas sosoknya sangat
ak f, goals-oriented namun tetap ramah.
Terlalu banyak hal yang saya pelajari di se ap
pagi-siang hari minggu hari saya selama di TH,
sampai saya seharusnya berpikir untuk lebih
berkontribusi, karena seper yang kak Tomi
sering sampaikan, “TH needs you” kepada
semua kawan-kawan yang hadir di TH. Di akhir
tulisan ini, saya jadi menyadari kembali tentang
betapa pen ngnya hal semacam TH ada di
kehidupan kita, betapa kehidupan bukan hanya
tentang saya namun juga ada kamu, kita, kalian,
dan mereka.
Terimakasih Terminal Hujan, masih terlalu
banyak yang saya terima dan terlalu sedikit yang
sudah saya kasih. Doakan kami semua selalu
konsisten.

Newsletter Edisi Februari 2018

15

Live as you were die tomorrow.
Learn as if you were to live forever
- Mahatma Gandhi

Thinkpedia

Resep:

Meracik Susu Jagung Manis
Sahabat TH, karena ibu-ibu binaan
Comdev sudah beberapa kali
memprak kkan pembuatan susu jagung
manis, di rubrik Thinkipedia edisi kali ini
kami hadirkan resep susu jagung yang
bisa diiku di rumah. Jagung merupakan
sumber kalori nggi, mencapai 342 kalori
per 100 g. Tentu bagus untuk dikonsumsi
tubuh kita. Jagung juga kaya akan
an oksidan dalam melawan kanker yang
disebabkan radikal bebas.
Bahkan, dalam proses memasak pun bisa
meningkatkan zat an oksidan di dalam
jagung. Selain itu, jagung juga kaya akan
senyawa fenolik asam ferulic, yang
merupakan agen an -kanker yang sudah
terbuk efek f dalam memerangi tumor
pada kanker ha dan kanker payudara..
Nah, proses pembuatannya cukup prak s
kok, dan bisa menjadi alterna f minuman
sehat, terutama bagi anak-anak. Simak
yuk!
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Bahan-bahan yang diperlukan:
Jagung manis pipil 100 gram
1 Sachet susu, bisa susu coklat
ataupun pu h yang diseduh menjadi
200 ml
Ÿ Margarine 1 sendok makan
Ÿ Keju cheddar parur 50 gram
Ÿ Aneka rasa sirup untuk varian rasa
Ÿ
Ÿ

Cara masak:
Langkah pertama siapkan blender lalu
masukkan jagung manis dengan 200
ml susu. Kemudian blender sampai
halus.
Ÿ Setelah itu masukkan adonan jagung,
gula, garam dan kayu manis ke dalam
panci, masak hingga mendidih sambil
terus diaduk.
Ÿ Tambahkan sirup jika menambah
varian rasa buah
Ÿ Kecilkan api dan lanjutkan memasak
aduk perlahan hingga agak mengental
kurang lebih selama 15 menit.
Ÿ Siap disajikan selagi panas atau
hangat.
Ÿ

Thinkpedia

Fakta tentang Manfaat Jagung
Melindungi Jantung.
Menurut para peneli , minyak jagung
telah menunjukkan efek an aterogenik
pada ngkat kolesterol, sehingga
mencegah risiko penyakit jantung.
Mencegah Anemia.
Vitamin B12 dan asam folat yang terdapat
dalam jagung mencegah anemia yang
disebabkan oleh kekurangan vitamin ini.

Sumber yang Kaya Vitamin
Jagung kaya akan vitamin B, khususnya
Thiamin dan Niacin. Thiamin pen ng untuk
menjaga kesehatan saraf dan fungsi
kogni f. Kekurangan Niacin bisa
menyebabkan pellagra; penyakit yang
ditandai dengan diare, demensia dan
derma s dan umumnya diama pada
orang kekurangan gizi. Jagung juga
merupakan sumber yang baik untuk asam
pantotenat yang merupakan vitamin yang
diperlukan untuk karbohidrat serta protein
dan metabolisme lemak dalam tubuh.
Kekurangan asam folat pada wanita hamil
mengakibatkan kelahiran bayi kurus dan
juga dapat mengakibatkan cacat neural
tube pada saat lahir. Jagung menyediakan
potongan besar dari kebutuhan folat
sehari-hari. jagung kuning merupakan
sumber yang kaya beta-karoten yang
membentuk vitamin A dalam tubuh,
pen ng untuk pemeliharaan visi yang baik
dan kulit. Kernel jagung kaya akan vitamin
E, an oksidan alami pen ng untuk
pertumbuhan.

Menurunkan Kolesterol Jahat.
Menurut Jurnal Biokimia Nutrisi, konsumsi
minyak kulit jagung menurunkan kolesterol
Nah, Sahabat TH, sudah tahu kan resep
LDL plasma dengan mengurangi
susu jagung beserta manfaatnya. Silakan
penyerapan kolesterol oleh tubuh.
memprak kkan resep di atas ya, semoga
bermanfaat.
Perlindungan terhadap Diabetes dan
Hipertensi.
Konsumsi jagung membantu pengelolaan
non-insulin dependent diabetes mellitus
(NIDDM) dan efek f terhadap penyakit
tekanan darah nggi karena adanya
phytochemical fenolik di seluruh jagung.
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