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Es Minuman
"""TEH adalah minuman yang populer. Secangkir teh tidak hanya membantu kita memulai hari, tapi juga mengatasi berbagai
keluhan ringan serta menenangkan pikiran. Namun,kini teh herba sperti chamomile dan mint pun tak kalah populer serta makin m
udah didapat. Bahkan beberapa bahan teh herba yang termasuk kaya manfaat,bisa ditemukan di dapur anda. Contohnya Jahe,
kayu manis, dan adas manis. Buku ini mengajak anda mengenal berbagai khasiat herba dan cara menyajikan menjadi teh yang
dapat dinikmati, tanpa kehilangan khasiatnya."""
Buku ini berisi lebih dari 175 resep minuman favorit sepanjang masa, seperti Es Campur, Milkshake, Sop Buah, Es Krim, dan
Mocktail merupakan sajian favorit banyak orang. Sekarang tidak hanya dijajakan di warung atau penjual ala kaki lima, tapi kini
sudah biasa tersaji di restoran dan cafe bahkan hotel berbintang. Buku ini patut dimiliki oleh para penikmat minuman segar, di
samping dapat digunakan sebagai tambahan khasanah resep koleksi pribadi, resep-resepnya dapat dipraktikkan untuk dinikmati
hasilnya baik sendiri maupun bersama teman atau keluarga. Sedang bagi Anda yang berminat berbisnis minuman segar,
inspirasinya bisa diperoleh dalam buku ini!
Buku 400 Resep Kue dan Minuman Terfavorit untuk Usaha Boga ini merupakan kumpulan resep dari Sisca Soewitomo, praktisi
dan ahli boga ternama di negeri ini. Aneka resep kue dan minuman populer tersedia dalam buku ini, mulai dari kue dan minuman
tradisional hingga yang modern, dengan variasi yang amat lengkap. Cara menggunakan buku ini pun sangat praktis karena jenis
hidangan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, dalam kategori Cake dan Kue Kering Anda dapat menemukan
resep Chocolate Sponge Cake, Banana Cake, Kaas tengels, dan Nastar keju. Kategori lain yang bisa Anda temukan adalah Kue
Basah Indonesia, Kue Trendy, Puding, serta Minuman Segar
An Indonesian phrasebook designed for the traveller. Its dictionary-style structure allows for fluency of language, and featureboxes include matters where language is important.
"""Anda ingin berwirausaha dengan modal kecil, risiko kecil, dan berhasil? Buku ini jawabannya. Pertama pilih produk makanan
dan minuman merupakan pilihan tepat untuk berbisinis. Karena setiap orang butuh makan, tiga kali sehari. Tapi bisnis makanan
sudah banyak. Bagaimana kalau kita coba bisnis minuman. Yang paling digemari saat ini adalah teh dalam cup atau es buah.
Selanjutnya, buku ini juga memberikan ide usaha, cara memasarkan, modal, peralatan, mendesain gerobak, cara menentukan
harga jual, analisis usaha, dan cara mengembangkan bisnis. Tentu saja buku ini juga memberikan resep Aneka Teh dalam gelas
plastik bertutup (cup) dan Aneka Es Buah yang lezat dan segar seperti Teh Tarik, Bubble Tea, Teh Cincau, Es Teler, Es Oyen
Bandung, sampai Sop Buah. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat jadi pengusaha sukses!"""
Susu kedelai tak kalah dengan susu sapi, karena kacang kedelai merupakan sumber protein, mineral, lemak dan serat yang
paling baik. Itulah sebabnya, susu kedelai bisa menggantikan susu sapi dan mampu mengatasi berbagai jenis penyakit, antara
lain: penyakit kanker (usus, payudara, prostat), menurunkan kadar kolesterol, menghambat menopause, mencegah osteoporosis
bagi orang dewasa. Susu kedelai dapat dimodifikasi menjadi minuman yang sekarang sedang populer dan dijual di cafÈ-cafÈ:
seperti cappuccino, shake, lassi, smoothies, dll. Anda akan takjub setelah mencoba berbagai resep minuman dalam buku ini,
karena semuanya menggunakan campuran susu kedelai. Contohnya adalah Cappuccino. Minuman khas berasal dari Italia yang
menjadi minuman favorit di cafÈ-cafÈ di kota besar. Agar tubuh kita tetap sehat mulailah mengonsumsi susu kedelai. Campurkan
aneka buah-buahan agar khasiatnya bertambah. Minumlah setiap hari dan sajikan dalam bentuk yang berbeda-beda, agar tidak
membosankan. Buku ini layak Anda gunakan sebagai referensi.
Introductory text for learning and understanging Bahasa Indonesia for English speakers. Includes 100 of the most common verbs,
200 of the most common Indonesian words, usage of affixes, application of tenses,and introduction to compound words, and
numerous exercises.
Buku ini akan sangat membantu Anda yang membutuhkan resep-resep minumandingin dan segar untuk disajikan salah satu andalan dalam
bisnis boga yangsedang atau akan anda kelola, baik berupa restoran, depot es, cafe, dan catering.Sedang bagi Anda yang gemar
mengadakan jamuan makan di rumah, resepresepminuman dalam buku ini bisa Anda coba dan sajikan untuk para tamuAnda.Minuman
dingin dan segar dalam buku ini didominasi oleh Es Campur, dilengkapidengan minuman dingin lainnya dengan variasi tampilan dan rasa
bagai takterbatas. Cita rasa Es Campur memang tidak hanya segar tapi juga menyehatkankarena terbuat dari buah-buahan dan bahan kaya
serat seperti agar-agar misalnya.Maka tak heran para pedagang Es Campur begitu laris diserbu konsumen saatmemasuki bulan Ramadhan.
Saat itu pula konsumen harus rela antre demimemperoleh Es Campur sebagai hidangan buka puasa.Bila Anda ingin tahu segarnya Es
Campur, tidak melulu harus membeli karenabisa dibuat sendiri. Caranya pun cukup mudah, bahannya pun mudah didapat.Miliki buku ini,
praktikkan resep-resep minuman dingin yang kaya dengancita rasa, diantaranya resep-resep Es Campur dari Asia dan Nusantara,
danbersiaplah mendapatkan pengalaman menikmati minuman yang kesegarannyasukar dilupakan.
Buku ini merupakan buku yang berisi naskah orasi ilmiah yang telah disampaikan Guru Besar anggota Dewan Guru Besar IPB selama kurun
waktu 2017 di bidang Pangan dan Gizi. Sumbangan pemikiran Guru Besar IPB ini kami rangkum dalam bentuk Buku dengan harapan dapat
menjangkau kalangan yang lebih luas yang tidak terbatas pada undangan yang hadir saat Guru Besar IPB tersebut melaksanakan orasi
ilmiahnya.
Es dan minuman dingin termasuk hidangan penutup yang sangat populer dan banyak diminati oleh semua umur. Jajanan es dan minuman
segar, seperti es dan minuman segar seperti es campur, es teler, atau es cendol legit sering kita jumpai di restoran, cafe, maupun pedagang
di sekitar rumah kita. Selain sebagai pelepas dahaga, rasa es, dan minuman yang manis, dingin, dan segar dapat memanjakan lidah kita.
Apalagi jika diminum saat siang hari di bawah terik matahari. Selain itu, minuman segar atau es dapat juga dijadikan jamuan istimewa untuk
acara pesta, arisan, atau kumpul-kumpul bersama teman. Kali ini kita akan membuat 22 jenis es dan minuman segar populer. Melalui buku
dari DeMedia Pustaka ini, Anda bisa membuatnya dengan mudah karena dilengkapi foto step by step pembuatannya. Ambil gelas, isi dengan
es, sirup, dan potongan buah, lalu racik minuman segar favorit Anda. Selamat mencoba!
Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang diperlukan setiap saat. Keamanan makanan dan minuman
merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan
kesehatan. Agar makanan dan minuman yang dihasilkan aman maka dalam proses penanganannya perlu menerapkan prinsip higiene dan
sanitasi makanan minuman. Personal hygiene dan sanitasi lingkungan berkaitan dengan kualitas makanan minuman yang dihasilkan. Salah
satu minuman yang banyak dijual di lingkungan sekolah dasar adalah minuman es. Minuman es yang diolah dengan cara yang kurang
higienis bisa berpotensi menimbulkan bahaya.
"Semoga buku ada di semua dapur sahabatku di seluruh Indonesia dan menjadi panduan sajian istimewa untuk keluarga tercinta. Terima
kasih saya pada semua pemirsa siaran masak saya, pengunjung demo masak saya, atas dukungannya, yang memacu hingga saya dapat
menyelesaikan banyak resep."
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Buku aneka resep minuman buah dan sayuran untuk memelihara kestabilan kesehatan ini bukan sekadar minuman biasa tetapi minuman
super kaya gizi. Resepresep dalam buku ini disusun dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan beberapa buah-buahan
dan sayuran yang kaya zat mikro nutrientÑvitamin dan mineralÑyang wajib dikonsumsi, serta kaya anti oksidan super sehingga dapat
berfungsi sebagai pangan fungsional yang handal. Sebanyak 40 resep minuman yang ditampilkan dilengkapi dengan "review resep" berisi
ulasan singkat namun padat tentang manfaat minuman untuk kesehatan. Di samping itu, pada setiap resep juga tercantum nilai gizi yang
dihitung dari sumber bahan pangan yang digunakan dengan cara pendekatan sesuai dengan Daftar Kompisisi Bahan Makanan, yang dibuat
oleh Departemen Kesehatan. Masing-masing resep dicantumkan kandungan energi, serat, vitamin A, dan vitamin C. Dengan buku ini,
diharapkan Anda dapat menambah wawasan akan ilmu kuliner, gizi dan kesehatan, sehingga dapat membantu Anda menyusun menu
secara ÓbijakÓ untuk Anda dan keluarga tercinta !!
"Sop buah belakangan ini tengah marak dan banyak digemari. Tapi, Anda bosan dengan sop buah dengan isian itu-itu saja? Buku ini akan
memberi Anda ide membuat minuman selain sop buah yang cocok sebagai pelengkap hidangan pesta, di samping juga bisa menjadi
peluang usaha bagi Anda yang ingin menekuni bidang usaha boga. 25 resep minuman segar inspiratif, lengkap dengan langkah-langkah
pembuatan yang mudah diikuti, bisa Anda temukan dalam buku ini. Bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan. Beraneka buah dan
bahan nonbuah, seperti cincau, sari kelapa, jeli, agar-agar, tapai ketan, selasih, kolang-kaling, dan aloe vera, dipadu dengan sirop segar.
Hasilnya? Tentu saja beraneka minuman yang tak kalah dahsyat dengan minuman yang biasa disajikan di restoran-restoran ternama.
Sebagai tambahan, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai tips penyajian sehingga minuman kreasi Anda pun tampil lebih menarik.
Singkatnya, buku ini sangat layak untuk Anda miliki dan jadikan referensi!"
Es populer, adalah es yang sejak dulu hingga kini masih digemari semua orang. Rasa dan tampilan yang khas membuat beragam es populer
ini tetap menggugah selera. Beberapa es populer ada yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, namun mudah ditemui di semua
daerah di Indonesia, baik di jajanan kaki lima atau restoran besar seperti Es Kacang Hijau atau Es Sarang Burung. Variasi bahan yang
digunakan membuat rasa es populer ini tetap khas dan menggugah selera. Kombinasikan sesuai kreativitas Anda dengan memakai bahan
seperti: pacar cina, cincau, cendol, selasih, daun pandan, kelapa muda, dan aneka sirup. Jangan lupa tambahkan pula buah yang mudah
didapat seperti nangka, melon, semangka, jeruk, atau avokad. 30 resep es populer berikut memberi pilihan pada Anda yang ingin mencoba
membuat sendiri di rumah.
Naskah-naskah dalam buku ini tidak hanya memuat hasil pemikiran para Profesor dan Guru Besar semata, tetapi juga memuat temuantemuan dari hasil penelitian ilmiah di bidang pangan yang dapat berbagai rekomendasi nyata yang langsung bisa diimplementasikan dalam
masyarakat untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.
Restoran dengan berbagai macam tipe, nama, penampilan, dekorasi, menu, dan gaya pelayanannya merupakan salah satu bentuk industri
jasa pelayanan makan-minum yang tersebar luas di muka bumi ini. Perlu disadari sekalipun para pengusaha, pimpinan dengan seluruh
stafnya yang bergerak dan berkecimpung dalam dunia industri jasa pelayanan makan-minum telah berusaha untuk menampilkan segalanya
yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing, tetapi tidak tertutup kemungkinan komplain atau keluhan pelanggan dapat muncul
juga. Apabila komplain tidak ditangani secara profesional, cepat, dan tepat, dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh
karena itu, penulis merasa terpanggil untuk menulis buku yang berjudul Manajemen Komplain, pada Industri Jasa Pelayanan MakananMinuman ini.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Buku ini mencoba memberikan gambaran tentang sanitasi makanan dan minuman secara umum, dan masalah-masalah yang berkaitan
dengan makanan dan minuman seperti penyebab dari lingkungan dan penjamah makanan. Buku ini berisi tentang konsep sanitasi makanan
dan minuman, peranan makanan minuman dalam penularan penyakit, pengaruh lingkungan terhadap keamanan makanan minuman,
pencemaran oleh bakteri, potensi bahaya, dan pencegahan pada makanan minuman, infeksi mikroba melalui makanan dan minuman,
pencemaran makanan dan minuman, kontaminasi logam berat pada makanan minuman, bahan tambahan makanan, dan prinsip-prinsip
hygiene sanitasi makanan minuman. Makanan dan minuman merupakan investasi kesehatan manusia di masa hidupnya. Pembahasan buku
ini adalah: Bab 1 Konsep Sanitasi Makanan dan Minuman Bab 2 Pengaruh Lingkungan Terhadap Keamanan Makanan dan Minuman Bab 3
Pencemaran oleh Bakteri, Potensi Bahaya, dan Pencegahan pada Makanan Minuman Bab 4 Infeksi Mikroba Melalui Makanan dan Minuman
Bab 5 Pencemaran Makanan Minuman Bab 6 Kontaminasi Logam Berat Pada Makanan Minuman Bab 7 Bahan Tambahan Makanan (Food
Additives) Bab 8 Prinsip-prinsip Hygiene Sanitasi Makanan Minuman
"Ditulis oleh pakar kuliner yang pernah memimpin Lembaga Gastronomi Indonesia, buku berisi 5000 resep makanan dan minuman ini
sungguh merupakan mahakarya. Di tangan profesional yang masih aktif mengadakan penelitian boga, dan menjalani profesi sebagai food
consultant di banyak lembaga, resep-resep populer dari berbagai provinsi di Indonesia dan resep asing yang sudah menjadi khasanah
kuliner Nusantara kini tersaji secara alfabetis bagi Anda. Ibu rumah tangga biasa, peminat boga, profesional kuliner di berbagai restoran
sampai hotel-hotel berbintang akan mendapat kemudahan luar biasa dari buku ini. Bukan hanya dalam memilih resep, tetapi juga dalam
berkreasi dengan resep pilihan tersebut, karena di sana masih terbuka ruang bagi pengembangan dalam citarasa maupun kemasan
penyajian. Buku Mahakarya Kuliner 5000 Resep Makanan dan Minuman di Indonesia akan menyemarakkan rumah tangga, restoran, dan
hotel dengan masakan dan minuman bercitarasa."
Kekayaan hidangan tradisional Indonesia sungguh luar biasa. Setiap pulau terdiri atas ratusan wilayah, dan setiap wilayah memiliki puluhan
bahkan ratusan resep khas. Bahan dan bumbu masakan di tiap daerah pun beragam sesuai letak geogra fisnya. Buku 100 Resep Kue &
Minuman Khas Daerah ini berisi resep dan minuman dari berbagai daerah di Nusantara, seperti: Banyumas, Batak, Bali Lombok, Betawi,
Borneo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Medan, Melayu, Minahasa, Minang, dan Parahyangan. Foto-foto hidangan yang menggugah
selera dalam buku ini, akan membuat Anda tak tahan untuk mempraktikkan resepnya. Yuk, manjakan keluarga Anda dengan menyajikan
hidangan tradisional Nusantara.
Maksud dari penerbitan buku ini adalah untuk bisa membantu mahasiswa Analis Kesehatan, Farmasi maupun mahasiswa yang lainnya yang
membutuhkan kajian dan mempelajari bidang ini. Dasar-Dasar Kimia Air, Makanan dan Minuman ini merupakan salah satu matakuliah yang
diajarkan di beberapa program studi khususnya Ilmu Kesehatan. Terlebih dari itu, juga bertujuan untuk melengkapi kepustakaan di bidang
Ilmu Kesehatan, Air, Makanan dan Minuman. Buku Dasar-Dasar Kimia Air, Makanan dan Minuman ini menguraikan secara teoritis dan
beberapa praktis hal-hal yang terkait dengan beberapa bahan, seperti air, mineral air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serta
bahan tambahan makanan. Beberapa metode analisa yang disajikan dalam buku ini adalah metode fisika, kimia, dan biologi bagi analisis air,
serta metode titrimetric, spektrofotometri dan kromatografi dalam menganalisa makanan ataupun minuman.
Apa hobi Anda? Stiap manusia mempunyai hobi yang berbeda-beda. Dengan hobi, Anda telah memiliki nilai lebih sebagai seorang individu
dan memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Hobi akan menjadi bukan sekadar hobi jika Anda bisa dan mampu mengelolanya menjadi
sebuah usaha yang akan mengantar Anda menjadi seorang jutawan. Buku ini mengupas bagaimana suatu hobi bisa menghasilkan uang,
persiapan yang perlu dilakukan, langkah-langkah memasarkan hobi, gambaran berhitungan break even point, dan tips-tips menarik yang
dapat diaplikasikan dalam memasarkan hobi. Dengan semangat, niat, dan usaha yang sungguh-sungguh, sesuatu yang biasa akan menjadi
luar biasa. -Indonesia Tera"""MENIKMATI secangkir teh – apalagi teh hijau – merupakan cara enak untuk menjadi lebih sehat. Teh hijau mengandung segudang zat
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berkhasiat obat, di antaranya polifenol, yang memiliki kekuatan antioksidan 100 kali dari vitamin C! Sejumlah manfaat sehatnya sudah
terbukti secara ilmiah: membuat rileks, meredakan stres, melangsingkan, mengatasi hipertensi, mengendalikan kadar kolesterol trigliserida
darah, memperkecil risiko stroke dan serangan jantung, mencegah kanker, menjaga kesehatan kulit dan menjadikan penampilan lebih muda.
Ketika keunggulan teh hijau disatukan dalam beragam hidangan lezat, jadilah hidangan yang enak tetapi lebih sehat! Khasiat obat dalam teh
hijau dapat mengurangi akibat buruk dari hidangan berlimpah kolesterol dan lemak jenuh, seperti kuning telur, mentega, krim. Akibat buruk
tersebut makin diminimalkan karena resep dirancang menggunakan bahan kurang sehat sesedikit mungkin, tanpa mengurangi kelezatannya.
Nah, jika Anda penyuka makan enak tetapi ingin tetap sehat, buku ini layak Anda miliki. Termasuk jika Anda berminat menambah
penghasilan dari bisnis makanan sehat alami. Dengan menghadiahkan buku ini kepada kenalan, sahabat, kerabat, relasi, siapapun orang
terdekat Anda; Anda tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga berjasa menjaga kesehatan mereka."""
Sexy Drinks adalah “minuman seksi” yang populer dan digemari berbagai kalangan. Ada yang disajikan hangat, ada juga yang disajikan
dingin. Semuanya sama-sama menyegarkan dan Anda bisa memilih sesuai selera, suka yang panas, hangat, atau yang dingin. Hampir
semua minuman yang tersedia di kafe dan restoran mahal, kini mudah didapat sebagai jajanan kaki lima (street food) dan disajikan kafe-kafe
kecil dengan harga terjangkau. Aneka olahan teh seperti milk tea, bubble tea, green tea atau matcha susu, atau teh tarik sudah tidak asing
lagi di lidah. Selain itu, minuman dari sari buah, kopi, cokelat, moka, dan yogurt bisa dinikmati di warung kaki lima dengan rasa yang tidak
kalah dengan kafe. Tetapi bila malas keluar rumah, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan-bahan yang mudah didapat dan cara
membuat yang praktis dalam buku ini, semua bisa dicoba untuk sajian keluarga bahan untuk usaha rumahan.
Full resep cara membuat minuman segar untuk segarkan harimu kuy .
Es campur banyak digemari sebagai minuman dingin menyegarkan. Kolak dan wedang khas Indonesia yang hangat dan sedap juga banyak
peminatnya. Komposisi bahan dalam es campur atau wedang akan semakin lengkap bila dikombinasi dengan variasi olahan agar-agar.
Rasanya juga lebih nikmat serta sehat, karena kandungan serat dalam agar-agar akan melengkapi kebutuhan serat harian
penyantapnya.Dari resep-resep es campur dan minuman hangat berbahan agar-agar yang ada di buku ini, pembaca akan mendapatkan
referensi baru untuk membuat hidangan bagi keluarga, saat arisan, pesta, hingga sebagai peluang usaha. Proses pembuatan yang mudah,
serta modal usaha yang relatif kecil tentu layak menjadi pertimbangan.Semua resep dalam buku ini telah melalui uji coba di dapur Pustaka
Swallow Globe, jadi jangan ragu untuk mencobanya. Hanya yang terjamin kenikmatannya yang kami sajikan untuk Anda.
Peluang untuk berjualan minuman dingin dan hangat skala rumah tangga adalah peluang yang bisa dicoba oleh siapa saja. Berjualan
minuman hangat di saat musim hujan atau sebaliknya menjual aneka minuman segar saat musim kemarau merupakan peluang yang patut
dicoba. Peluang ini bisa dicoba dengan memulainya dari dapur rumah masing-masing, walaupun dengan peralatan seadanya yang hampir
selalu ada di setiap dapur rumah tangga. Buku ini memuat 22 resep minuman dingin dan hangat yang inspiratif bagi pembaca yang ingin
mencoba berjualan aneka minuman. Bukan itu saja di dalamnya juga disertakan cara sederhana namun cukup akurat untuk menghitung
biaya produksi setiap minuman yang akan dijual. -DeMedia- #MenuRamadhanMediaKitaGroup

"Minuman adalah cairan yang ditelan. Selain mengonsumsi air putih yang bersih, jernih, dan steril sebagai minuman
utama. Jenis minuman hangat dan dingin yang memiliki warna, rasa, serta aroma tertentu juga menjadi bagian dari
kebutuhan dalam hidup sehari-hari. Sejak jaman dahulu, Indonesia memiliki banyak sekali jenis minuman hangat
maupun dingin, yang diracik dari aneka rempah, dedaunan, serta sari buah. Mengonsumsi aneka minuman itu dipercaya
berkhasiat bagi kesehatan. Minuman hangat berempah banyak dikonsumsi, terutama pada saat musim hujan, karena
rempah tertentu serta aromanya akan menghangatkan tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit.
Saat cuaca sedang panas, yang terbayang adalah segelas minuman dingin dan manis. Campuran sari buah dengan
rempah, tak hanya nikmat sebagai pelepas dahaga, tetapi juga sehat dan menyegarkan. Buku ini menyajikan 22 resep
minuman hangat dan dingin yang sarat akan manfaat bagi tubuh, tetapi juga segar dan nikmat untuk dicoba."
"""Saat udara panas minum Punch Buah segar... hmm... Atau saat musim hujan ditemani Minuman Cokelat Jahe...
terasa hangat. Buku ini berisi 20 resep minuman paling gampang. Ada Punch Buah, Es Buah ala Warung Tenda, Es
Kopyor Sarang Burung, Koktail Buah Aroma Almond, Kopi dan Teh Jahe, Mochachino Jahe, dan lain-lain. Semuanya
amat mudah dibuat. Begitu pun cara menyajikannya sehingga menggugah selera. Minuman yang disajikan dalam buku
ini kebanyakan minuman dingin, tapi ada juga yang bisa disajikan panas. Seperti Kopi Jahe. Anda bisa menyajikan untuk
keluarga di rumah, handai taulan yang menjadi tamu di rumah kita, atau untuk hidangan pesta."""
"""Ingin memulai usaha menjual minuman, tapi bingung memilih minuman yang disukai siapa saja, dan laku dijual? Jika
demikian, buku ini patut Anda miliki karena memuat cara membuat beragam jenis minuman panas maupun dingin untuk
berbagai selera. Buku ini berisi 1500 resep minuman laku dijual, terdiri atas berbagai jenis minuman yaitu Es Cendol, Es
Buah, Es Campur, Es Kolak Dingin, Wedang, Minuman Teh, Jus, Punch, Mocktail, Smoothies, Milkshake, Ice Cream,
Mousse, Chocolate Drinks, Hot Coffee, dan Iced Coffee."""
22 Resep Es & Minuman Segar TerpopulerDeMedia
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