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Body Shaming Akibatkan
Eating Disorder

Istilah Eating Disorders bukanlah hal asing lagi 
di tengah masyarakat. Seiring perkembangan 
jaman, meningkatnya popularitas aktor dan 
aktris serta para model dengan bentuk tubuh 
yang cenderung kurus secara tidak langsung 
memengaruhi pola pikir masyarakat tentang 
bentuk badan yang ideal. Bentuk ketidakpuasan 
seseorang terhadap bentuk badan yang ia miliki 
menyebabkan terbentuknya citra tubuh yang 
negatif, hal ini tentu saja akan memengaruhi pola 
makan orang tersebut secara signifikan.

Jenis-Jenis Eating Disorders

Anoreksia Nervosa
Anoreksia nervosa adalah suatu gangguan pola 
makan yang tidak sehat yang ditandai dengan 
memiliki berat badan yang terlampau rendah 
untuk usia dan tinggi badan orang tersebut. 
mereka yang menderita gangguan emosi ini 
mengalami ketakutan yang teramat sangat 

terhadap kenaikan berat badan, bahkan saat 
mereka sebenarnya sudah sangat kurus.

Bulimia nervosa
Bulimia Nervosa adalah seseorang yang 
mempunyai kelainan pola makan dan 
biasanya mengonsumsi makan dalam jumlah 
yang sangat banyak karena tidak memiliki 
kontrol untuk menghentikannya. Selanjutnya 
mengeluarkan makanan tersebut dengan cara 
memuntahkannya secara paksa. Ada juga 
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penderitanya yang menggunakan pencahar 
secara berlebihan, olah raga yang berlebihan 
atau kombinasi dari berbagai cara ini agar 
makanan yang sudah dikonsumsinya dapat 
keluar lagi.
Gejala :

Tenggorakan sakit dan bengkak.
Pembesaran kelenjar ludah di leher dan 
rahang, gigi dan gusi sensitif karena 
sering terekspos asam lambung akibat 
pengeluaran makanan dengan paksa.
Gangguan pencernaan.
Iritasi saluran pencernaan.
Ketidakseimbangan cairan elektrolit 
tubuh seperti kalsium, sodium, potassium 
dan mineral lainnya yang dapat memicu 
serangan jantung dan stroke.

Perbedaan antara Anorexia Nervosa dan 
Bulimia Nervosa terletak pada berat badan. 
Penderita Bulimia Nervosa umumnya memiliki 
berat badan normal atau ada juga yang sedikit 
lebih kurus. Penderita ini juga merasakan 
kekhawatiran yang berlebihan dengan 
peningkatan berat badannya, sehingga 
sangat berkeinginan untuk mengurangi berat 
badannya dan selalu tidak puas dengan berat 
badan dan ukuran tubuhnya.

Binge-Eating Disorder

Binge Eating Disorder yang diderita seseorang 
biasanya tidak mempunyai kontrol terhadap 
keinginan makannya, sehingga makan secara 
berlebihan. Tidak seperti kedua macam 
eating disorder yang telah dibahas di atas, 
penderitanya tidak menindaklanjutinya 
dengan olah raga yang berlebihan atau 
puasa, sehingga penderita biasanya gemuk 
dan memiliki resiko tinggi terhadap penyakit 
jantung dan tekanan darah tinggi.

Gejala :
Tidak dapat menghentikan diri ketika 
makan.
Secara cepat mengonsumsi makanan 
dalam porsi yang besar.
Tetap makan meskipun sudah merasa 
kenyang.
Bersembunyi ketika makan.
Makan dengan normal di depan orang-
orang namun ketika makan sendiri, makan 
dengan rakus.
Selalu makan hampir sepanjang hari dan 
tidak memiliki waktu makan.

Body Shaming dapat menyebabkan Eating 
Disorder?
Di usia remaja, pengaruh teman sebaya serta 
media sosial begitu kuat pada bagaimana 
anak-anak ABG membentuk kepribadiannya. 
Apalagi di zaman sekarang sangat mudah 
untuk menggali informasi melalui media sosial 
dan tentunya hal ini menguntungkan, jika 
kita bisa memanfaatkannya dengan benar. 
Namun, di balik hal itu, ada dampak buruk 
yang juga dapat timbul. Banyak nilai-nilai semu 
yang ditampilkan oleh media sosial, misalnya 
komentar yang berkaitan dengan fisik contohnya 
seperti komentar mengenai bentuk tubuh yang 
tidak ideal yang akan memicu pada pola hidup 
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yang tidak sehat seperti diet yang berlebihan, 
berolahraga yang berlebihan yang dilakukan 
tak berdasar pemahaman yang baik tentang 
tujuan diet atau olahraga itu sendiri. Terutama 
jika kita tidak dapat menyaring mana yang bisa 
kita nilai sebagai masukan positif dan mana yang 
tidak. Hal ini secara sadar maupun tidak, dapat 
menciptakan perasaan dan pandangan berbeda 
terhadap makanan yang kemudian berlanjut 
menjadi gangguan makan. Selain hal tersebut 
juga dapat berdampak kepada:

Kurangnya Rasa Percaya Diri
Seseorang yang sudah kehilangan percaya diri 
akan menarik diri dari lingkungan sekitar, dan 
bahkan tidak bebas dalam mengekspresikan 
dirinya atau menggapai impiannya karena 
ejekan sepele.

Melakukan Self-Harm Hingga Bunuh Diri
Menjadi korban Body Shaming sangat 
mungkin menyebabkan seseorang mengalami 
gangguan mental dengan mereka dapat 
menyakiti tubuhnya sendiri dengan sengaja. 
Secara tidak sadar, korban tersebut mengarah 
ke bunuh diri.

Jika kita menjadi korban body shaming atau sudah 
mulai mengalami gangguan makan, ketahuilah 
hal tersebut dapat dicegah dengan cara:

Selalu berpikir positif, termasuk soal image 
diri sendiri
Last but not least, membentuk pola pikir 
positif ini sangatlah penting, maka harus 
dilakukan sejak dini. Mari kita mulai kehidupan 
sosial yang positif karena akan berdampak 
bagi kehidupan kita juga apabila orang-orang 
disekitar kita positif. Hal ini akan berdampak 
positif juga bagi kesehatan mental dan raga, 
karir, cara bersikap dan menghadapi orang.

Mau mengonsumsi makanan sehat dan 
olahraga cukup
Pola makan yang sehat dan imbangi 
dengan aktivitas fisik yang cukup. Untuk 
mengoptimalkan kesehatan, olahraga yang 
terjadwal juga penting dilakukan, karena 
saat Kita berolahraga, tubuh dapat melepas 
hormon endorfin yang memproduksi rasa 
bahagia yang dapat meminimalisir stress. 
Wajar jika setelah berolahraga Kita merasa 
lebih segar dan rileks.

Cari lingkungan menyenangkan untuk 
melepas stress
Omongan orang lain sebaiknya jangan diambil 
pusing, apalagi kalau sampai membuat 
takut untuk bergaul dengan banyak orang. 
Manfaatkan waktu untuk mencari teman 
baru, sehingga lingkup pergaulan semakin 
luas. Sebab, pola pikir orang-orang yang ada 
di dalamnya pasti berbeda dibandingkan 
lingkungan yang lama. Jika mampu beradaptasi 
dengan baik, kita akan menemukan satu atau 
dua orang yang bisa dijadikan teman baik.

Sumber Gambar: https://www.freepik.com
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Konsultasikan kepada psikiater
Cobalah kunjungi seorang psikiater dan 
konsultasikan semua keluhan yang dirasakan. 
Ikuti pengobatannya sampai Kita benar-benar 
dapat pulih dan mengalami perbaikan gejala.  
Berhasil atau tidaknya pengobatan tergantung 
dari komitmen, kesabaran, dan kerja sama 
Kita dengan psikiater. Umumnya efek 
terapi yang didapatkan akan dirasakan 
setelah  beberapa waktu menjalani 
pengobatan dengan psikiater.

Body shaming ini jarang kita sadari. Ironisnya, 
beberapa dari kita menganggap bahwa body 
shaming hanyalah sebuah candaan belaka. 
Kapan terakhir kita mengolok fisik teman sebagai 
bahan bercandaan? Mungkin itu kita anggap 
lucu sampai lupa bahwa kita sudah keterlaluan. 
Tanpa sadar, kita bisa saja menjadi pelaku body 
shamers, loh.  Di dunia ini tidak ada manusia 
yang sempurna, jadi untuk apa melakukan 
body shaming? Sebenarnya dengan menerima 
diri sendiri dan bersyukur, kita bisa terhindar 
dari body shaming. Percayalah, seseorang yang 

bahagia dan bersyukur juga akan mendapatkan 
salah satu aspek cantik yang sesungguhnya yaitu 
inner beauty (cantik dalam). Jadi, yuk, mulai 
bersyukur dan stop body shaming begitu juga 
dengan body shamers!

Sumber Gambar: https://www.freepik.com



Berpikir positif bukan berarti kita mengabaikan 
situasi yang kurang menyenangkan, melainkan 
lebih menghadapi ketidaknyamanan dengan 
cara yang lebih positif dan produktif. Kita harus 
berpikir bahwa keadaan terbaiklah yang akan 
terjadi, dan bukan yang terburuk. Berpikir 
positif sering dimulai dengan berbicara pada diri 
sendiri. Jika pikiran yang berjalan di kepala kita 
kebanyakan negatif, maka pandangan hidup kita 
kemungkinan pesimis bahkan timbul kecemasan 
yang berdampak buruk bagi kesehatan.  
Sebaliknya, jika pikiran kita sebagian besar 
positif, maka kita mungkin merupakan orang 
yang optimis dan lebih sehat secara fisik maupun 
mental. Sikap mencerminkan kepribadian 
seseorang, dan pikiran memberi peran yang 
besar terhadap sikap seseorang.

Simak manfaat yang akan kita dapatkan apabila 
berpikir positif dalam menjalani hidup yuk.

Berpikir positif memberi dampak baik untuk 
kesehatan dan kelancaran kita dalam kehidupan 
sosial saat menjalani hidup diantara nya ialah :

Mengatasi stress
Mengatasi stress dengan lebih baik dan lebih 
tangguh. Ketika dihadapi oleh situasi yang 
menyebabkan stress, orang yang berpikir 
positif dapat mengatasi situasi tersebut lebih 

efektif dibandingkan dengan pemikir negatif.

Mengalahkan berbagai penyakit seperti :
Menjaga kesehatan jantung, karena orang 
yang berpikiran positif selalu lebih tenang 
dan optimis. Optimis bisa menyehatkan 
jantung karena bisa mencegah penyakit 
Kardiovaskular. Orang yang memiliki 
pikiran optimis, hati dan pikiran mereka 
akan tenang sehingga bisa berpengaruh 
pada kerja jantung.
Menjaga tekanan darah, karena orang yang 
berpikir positif akan lebih tenang dalam 
menghadapi kondisi apapun berbeda 
dengan orang yang berpikir negatif atau 
mudah marah maka akan berdampak 
untuk tekanan darahnya yang mudah 
tinggi atau tidak stabil.
Menjaga berat badan kita lebih stabil, 
karena saat kita berpikir negatif atau 
terlalu banyak berpikir maka energi 
yang kita keluarkan lebih cepat terkuras 
bahkan sama saja kita melakukan olahraga 
berlebih yang membakar banyak kalori, 
efek ini akan membuat kita susah gemuk 
atau menjadi kurus karena terlalu banyak 
berpikir hal-hal negatif. 

Memerkuat sistem imun tubuh
Memerkuat sistem imun tubuh. Berpikir 
positif diyakini dapat membantu orang 
melawan masuk angin dan penyakit lainnya.

Lebih sukses dalam hidup
Lebih sukses dalam hidup, sikap positif tak 
hanya bisa meningkatkan fokus kita dan lebih 
bisa mengatur waktu dengan baik tetapi 
mengarahkan kita pada kebahagian dan 
keberhasilan saat mengubah hidup kita.
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Meningkatkan fokus
Meningkatkan fokus sehingga masalah 
terselesaikan dengan tepat dan benar, 
menggunakan pikiran positif membantu kita 
lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika 
kita berpikir negatif akan membuang-buang 
waktu dan energi kita.

Memerangi depresi
Memerangi depresi sehingga hidup lebih 
bahagia, karena saat kita berpikir positif yang 
dimulai sejak kita bangun tidur hingga tidur 
kembali akan menentukan mood kita satu 
hari penuh, apabila kita memulainya dengan 
berpikir negatif maka kita akan merasa berat 
bahkan was-was saat menjalani kegiatan kita 

sehari-hari. Orang yang selalu berpikir negatif 
juga mudah tersinggung yang mengakibatkan 
orang tersebut salah persepsi dari apa yang 
orang lain bilang kepadanya yang mungkin 
akan menimbulkan stress bahkan pesimis 
dalam menjalani hidup serta rugi untuk 
kesehatannya. Apabila mengubah pola pikir 
menjadi positif juga menjadi bagian utama 
dari pengobatan depresi.

Lalu hal lain apa yang harus dilakukan untuk 
dapat mengatur diri agar selalu berpikir positif 
dan mendapatkan manfaat-manfaat seperti 
diatas? Jawaban nya ialah Meditasi dan Mindful 
Practice.

0 6
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Meditasi
Meditasi menjadi salah satu cara mudah untuk 
mengatasi kecemasan dan stress dengan cara 
latihan untuk menciptakan ketenangan pikiran 
serta tubuh yang rileks. Kita bisa melakukan jenis 
latihan ini di mana saja, tanpa perlu alat khusus. 
Kuncinya hanya satu, yaitu suasana yang tenang.
Manfaat yang didapat dari meditasi sama dengan 
saat kita berpikir positif. Karena saat meditasi 

maka kita sedang berusaha mengubah pola pikir 
kita menjadi lebih tenang yang berujung berpikir 
positif, selain manfaat diatas yang akan kita 
dapatkan dari meditasi dan selalu berpikir positif. 
Kita juga dapat mengatasi beberapa hal lain yang 
mengguntungkan bagi kesehatan kita secara fisik 
dan mental yaitu:

Mengatasi kecanduan karena saat meditasi 
membantu pecandu untuk belajar 
mengalihkan perhatian saat ada dorongan 

1.
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untuk memenuhi candunya. Mereka jadi 
lebih paham bagaimana cara terbaik untuk 
mengendalikan emosi dan perilakunya.
Memperkuat daya ingat karena semakin 
bertambah tua, fungsi otak seseorang akan 
jadi menurun. Meditasi yang menggabungkan 
nyanyian dan gerakan berulang dapat melatih 
konsentrasi seseorang.

Mindfulness Practice
Beberapa waktu terakhir istilah mindfulness 
menjadi cukup populer. Banyak orang 
mengatakan, mindfulness-lah yang diperlukan 
di zaman yang penuh distraksi saat ini. Lalu, apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan mindfulness? 
Bagaimana hal ini bermanfaat bagi kita?

Mindfulness adalah suatu sikap kesadaran penuh 
akan diri saat ini, tidak mengawang ke masa 
lalu ataupun masa depan. Berfokus pada apa 
yang sedang dijalani saat ini dan melakukan 
yang terbaik untuk menuai timbal balik yang 
memuaskan di masa depan.

Praktik mindfulness dalam kehidupan nyata 
sangatlah mudah dilakukan, namun karena 
beberapa orang belum memahaminya, 
maka sering terlewatkan makna penting dari 
mindfulness.

Sekarang, coba terapkan mindfulness dari 
tindakan sederhana ini :

Bersikap toleransi dengan yang berbeda 
keyakinan.
Berpikir positif bahwa Kita bisa.
Menolong yang membutuhkan bantuan.
Mengapresiasi hasil usaha diri sendiri dan 
orang lain.
Menerima apa adanya suatu kenyataan.
Berpikiran terbuka.

Fokus pada saat ini.

Sama dengan meditasi, cara ini memberikan 
manfaat luar biasa seperti yang disebutkan diatas 
dimana sangat baik untuk kesehatan mental kita.

Apalagi yang kita tunggu saat ini? Masih kah kita 
berpikir negatif setiap saat? Susah kah bagi kita 
untuk membiasakan diri berpikir positif? Mulai 
lah dengan meditasi seperlunya untuk membuat 
diri kita rileks dan selalu berusaha berpikir positif 
setiap saat. Terutama latihan Mindfulness yang 
sangat penting diterapkan didunia kerja. Lihat 
manfaat yang akan kita alami dari berpikir positif 
bagi kesehatan mental dan fisik kita.

0 7

2.



L E I S U R E Integra Bulletin Vol. XXXII 08 / 2019

0 8

Wah kita tidak perlu jauh-jauh menikmati gurun 
pasir di negara Timur Tengah dan sekitar nya, 
kita pun tidak perlu khawatir dengan panas nya 
gurun pasir di Timur Tengah karena kita bisa 
menikmati indah nya gurun pasir di Indonesia 
dengan sejuk nya pantai di sekitar gurun pasir 
tersebut. Wah dimana lagi kita bisa menemukan 
sebuah pantai disamping gurun pasir kan? Kita 
sangatlah beruntung tinggal di Indonesia karena 
Indonesia bagaikan replika dari sebuah negara 
dimana semua yang ada di negara lain ada di 
Indonesia ini.
Kita juga tidak perlu khawatir memikirkan visa 
dan uang tiket atau biaya hidup yang mahal 
apabila keluar negri, kesulitan berbahasa inggris 
pun bukan lagi halangan bagimu karena kita 
bisa mendapatkan liburan bagaikan digurun 
pasir dan indahnya pantai dengan mata uang 
Indonesia serta bahasa Indonesia bila pergi ke 
Pantai Oetune kota Kupang.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan 
banyak keindahan. Tak hanya budaya, alamnya 
pun membuat wisatawan yang datang tak bisa 
segera melupakannya, begitu melihat indahnya 
gurun pasir ini, perjalanan jauh jadi tidak-lah 
terasa!

Hamparan padang pasir jadi pantainya
Tak sembarang padang pasir, hamparan pada 
pasir luas ini menjadi pantai. Mengingatkan 

Gurun Pasir Ada di Pantai Oetune Kota kupang!

Sumber Gambar: https://cerita-kita.co.id/oetunebeach

Sumber Gambar: https://stapico.com/tag/oetunebeach
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pada gurun pasir di Timur Tengah, ya?

Keindahan laut dipulau timur
Tak hanya pantai yang menyerupai gurun 
pasirnya, laut di Pantai Oetune juga tak kalah 
indah. Warna biru dengan ombak putih 
menghiasi laut menuju bibir pantai. Sangat 
eksotis!

Anak sekolah sebagai pemandu wisata
Tak perlu khawatir, penduduk lokal usia 
sekolah dasar ini siap menemani para 
pengunjung. Tak hanya menemani menuju 
spot-spot bagus untuk foto, mereka juga tak 
keberatan untuk mengambilkan gambar dan 
mengarahkan gaya.

Lebih seru pada sore hari
Sore hari tak hanya indah namun menjadi 
waktu wisatawan ramai berkunjung ke Pantai 
Oetune. Pada malam hari pun kita bisa 
memandang bintang di sepanjang pesisir 
pantai.

Keramahan warga lokal
Indonesia memang terkenal dengan 
keramahan penduduknya. Tak terkecuali 
penduduk lokal di kawasan Pantai Oetune. 
Keramahan mereka membuat pengunjung 
betah dan tak bosan untuk datang. Kelapa 

muda serta Buah Lontar atau dalam bahasa 
Timor disebut buah Ilu siap menunggu untuk 
kita santap.

Akses menuju lokasi wisata
Berjarak sekitar 115 km dari Kota Kupang, 
dibutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5-3 
jam lamanya. Pengunjung dapat menyewa 
kendaraan terlebih dahulu di Kota Kupang 
ataupun menggunakan kendaraan pribadi 
untuk menuju lokasi pantai. Pengunjung harus 
melintasi jalur lintas selatan yang diresmikan 
oleh Presiden Soeharto pada awal tahun 
1990-an dengan kondisi jalan bervariatif, 
mulai dari jalanan yang berkelok-kelok, naik 
turun bukit dan lembah.
Sepanjang perjalanan menuju pantai, 
hamparan perbukitan serta rumah-rumah 
penduduk khas Timor akan menemani 
perjalanan kita. Kurang lebih setelah 2,5 
jam berkendara, kita akan menemukan 
persimpangan yang apabila lurus maka akan 
menuju Pantai Kolbano. Letak Pantai Oetune 
berada di sebelum kawasan Pantai Kolbano. 
Di kanan jalan kita akan melihat beberapa 
spanduk dan baliho mengenai wisata Pantai 
Oetune, kemudian arahkan kendaraan kita 
belok ke kanan menuju lokasi.

Fasilitas yang akan Kita dapatkan
Di sekitar lokasi pantai terdapat beberapa 
fasilitas penunjang bagi para pengunjungnya 
seperti jajaran lopo-lopo (Rumah khas warga 
Pulau Timor) dengan jumlah 7-9 lopo dan 1 
buah lopo induk di tengahnya, yang dapat 
digunakan sebagai tempat untuk bersantai 
sejenak. Selain itu juga terdapat toilet dan 
kamar bilas, yang dapat digunakan para 
pengunjung untuk mandi atau berbilas 
setelah bermain air di pantai. Di sekitar pantai 

2.

3.
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terdapat beberapa kios kecil yang menjajakan 
makanan dan minuman ringan. Anak-anak 
lokal setempat juga biasa menjajakan buah 
Lontar kepada para pengunjung Pantai 
Oetune.
Lalu destinasi apalagi yang akan kita dapatkan 
di Kota Kupang selain Pantai Oetune? Tentu 
masih banyak deretan pantai yang akan kita 
temui tidak jauh dari Pantai Oetune diantara 
nya Pantai Kolbano, Pantai Otan, Pantai Oinian 
dan Pantai Tablolong.

Pantai Kolbano
Sepanjang mata memandang, kita akan 
disuguhi pemandangan pantai yang benar-
benar cantik dengan warna biru gradasi. Persis 
didepan pantai terdapat satu batu kapur yang 
sangat besar yang dapat kita panjat untuk 
melihat keseluruhan Pantai Kolbano dari 
ketinggian.
Jarak antara kota Kupang dan Desa Kolbano 
memang cukup jauh, sekitar 4-5 jam 
berkendara.  Menginaplah setidaknya satu 
malam di Kota Soe karena dari sini jaraknya 
hanya 1.5 jam saja berkendara.

Sunset Cantik di Pantai Tablolong
Pantai pasir yang putih dan halus dapat kita 
nikmati sambil menunggu matahari terbenam 

adalah saat terbaik yang kita dapatkan di 
Pantai Tablolong.

Pantai Otan
Pantai Otan yang terletak di Desa 
Otan, kecamatan Semau Utara. Setelah 
menyeberang menggunakan kapal motor 
selama kurang lebih 30 menit menuju Pulau 
Semau kemudian melanjutkan perjalanan 
selama 1 jam menggunakan motor dari 
Kupang. Tiba nya kita di Pantai kita akan 
disuguhkan dengan pasir putih  yang sangat 
indah.

Kapan Waktu yang Tepat untuk Berkunjung ke 
Pantai-Pantai di Kota Kupang?

Waktu yang tepat saat berkunjung ke Pantai-
pantai indah di Kota Kupang ini ialah musim 
kemarau di Indonesia pada bulan April, Mei, 
Juni, Juli, dan puncaknya dibulan Agustus. Jangan 
berkunjung di saat musim hujan karena kita tidak 
dapat menikmati indah nya pantai, langit serta 
sulit untuk mendapatkan foto terbaik saat hujan. 
Kita bebas menikmati pantai-pantai tersebut 
sejak pagi hari dimana kita bisa menikmati sejuk 
nya udara pagi di pantai hingga malam hari 
untuk melihat beberapa bintang dilangit yang 
tampak sangat indah di sekitar pantai, selagi kita 
menunggu malam maka kita dapat menikmati 
indah nya matahari terbenam di sekitar pantai.

Wah tunggu apalagi? Ingin mencoba 
penggalaman gurun pasir sebelum ke tempat 
asli nya di Timur Tengah? Atau belum ada 
kesempatan untuk ke Timur Tengah tetapi 
butuh hiburan dan foto baru untuk memenuhi 
Instagram kita? Yuk segera masukan Pantai 
Oetune dan pantai lainnya disekitar Kota Kupang 
dalam list liburan kita tahun ini!

Sumber Gambar: https://beautyindonesia/kolbano
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Mangga merupakan buah yang sangat mudah di 
temui di Indonesia bahkan banyak turis yang selalu  
memesan beragam makanan dan minuman dari 
mangga apabila di Indonesia, karena mangga 
di luar negri sangat sulit ditemui dan mahal. 
Mangga musiman yang isinya berwarna kuning 
ketika sudah matang dan rasanya yang manis 

selalu membuat orang ingin terus memakannya.

Mangga biasanya tak hanya dimakan begitu saja, 
mangga biasanya dibuat jus atau macam-macam 
variasi lainnya agar lebih menggoda saat dimakan. 
Nah, berikut ini resep Simple Mango Cheese 
Cake yang nikmat dan buat ketagihan. Yuk, simak 
di bawah ini lalu siapkan buku catatannya ya.

Simple Mango Cheese Cake

Bahan :
Bahan Crust

225gr biskuit (marie)
7 sdm mentega cairkan

Bahan Cream Cheese
500 gr daging mangga
14 gr gelatin
70 ml air dingin
330 gr coklat putih lelehkan
500 gr cream cheese
240 ml heavy cream (rich gold)
1 sdt vanila
2 sdt air lemon

Bahan Jelly Manggo 
10 gr gelatin
50 ml air dingin
300 gr daging mangga
40 gr gula pasir

Cara Membuat :
Cara membuat Crust

Langkah pertama yang harus dilakukan 
adalah haluskan biskuit campur dengan 
mentega cair.
Padatkan biskuit dalam dasar loyang 
bongkar pasang ukuran 23cm.
Lalu didiamkan dalam freezer selama 15 
menit.

Cara membuat Cream Cheese
Bahan cream cheese di blender dengan 
daging mangga tanpa air, lalu sisihkan.
Campur gelatin dan air dingin dan diamkan 
10 menit.
Kemudian tim atau microwave selama 
15 menit. Kocok pisah cream cheese dan 
heavy cream.
Campur cream cheese dan heavy cream 
aduk rata.

Sumber Gambar: https://freepik.com
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Cara membuat Jelly Manggo 
Dalam wadah terpisah campurkan mangga, 
coklat putih, gelatin, vanilla dan air lemon 
aduk rata.

Cara Penyajian :

Campurkan adonan dan sajikan

Campurkan adonan cream dengan adonan 
mangga. Tuang di atas adonan crust. 
Masuk freezer selama 30 menit.

Bahan jelly mangga, dicampur gelatin 
dengan air diamkan sebentar dan tunggu 
sampai 15 menit.

Blender mangga sampai halus. Masak 
mangga dgn air dan gula pasir, tunggu 
sampai gula mencair. Dan campurkan 
gelatin.

Kemudian tuang jelly di atas cake dan 
diamkan semalam dalam freezer. Setelah 
siap disajikan dan disantap.

Itulah resep Simple Mango Cheese Cake yang 
lezat dan bikin ketagihan. Mudah dibuat di 
rumah kan? Apalagi dibuat bersama anak, ibu 
atau teman kalian yummy and have fun! Selamat 
mencoba.
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