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Annyeonghaseyooooo ~ 

Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit curhat colongan tentang beberapa hidangan Korea 

yang pernah aku cicipi dan aku buat ☺ Hidangan dibawah ini bukan sembarang hidangan, 

kenapa ? karena hidangan ini langsung aku icip icip di ‘Negeri Gingseng’ musim gugur lalu . . . 

Pastinya menggoyang-goyang lidah . . . Penasaran ? Check this out ^^ 

DAKGALBI 

Pertama kali menginjakan kaki ke Korea, 

Dakgalbi adalah makanan yang pertama kali 

aku cicipi. Apa sih itu Dakgalbi ??? Nah, 

Dakgalbi itu semacam ayam yang dimasak 

dengan bumbu Gochujang dan dicampur 

dengan sayur-sayuran. Dimasak diatas 

hotplate besar. Aromanya bener-bener 

menggugah selera. Pengunjung bisa 

membuat sendiri masakannya karena 

semuanya sudah disiapkan dimeja masing-masing. Dakgalbi bisa dinikmati bersama Kimchi dan 

sup rumput laut yang pastinya enaaakkk ~ 맛있어요 (^^)9 Awalnya aku takut kalo rasanya ngga 

sesuai sama lidah orang Indonesia, tapi rupanya rasa Dakgalbi sangat sejalan dengan panggilan 

perut. Jadi, jangan khawatir kalo ngga sesuai selera ya. . . Selain itu, makanan ini HALAL karena 

cuma menggunakan ayam dan sayur ☺ 

SAMGYETANG 

Uwaaa … Makanan yang satu ini sering banget nongol di drama-

drama Korea. Makanya aku ngga ragu lagi buat mencoba makanan 

yang satu ini. Samgyetang. . . Semacam ayam rebus gitu kalo di 

Indonesia. Tapi bedanya, ayam ini dimasak dengan gingseng, itu loh 

iconnya Korea Selatan . . . Ngga cuma itu, Samgyetang juga dicampur 

dengan tanaman obat yang utuh alias tidak dipotong-potong, 

kastanye, kacang cemara dan jujube kering. Ayam yang digunakan 

juga harus ayam muda utuh loh guys. Terus ayamnya direbus selama 

3 jam sampai dagingnya lembut dan empuk. Dagingnya bisa 

langsung diambil dalam satu kali jepitan sumpit. Nyaamm ~ Disajikan hangat dengan campuran 

nasi dan soun didalamnya. Enak dan pastinya sehat ! Selamat makan ~ Rasa penasaran dan rasa 

lapar terbayarkan dengan kehangatan Samgyetang yang aku makan sewaktu malam dengan 

udara yang super duper dingin. Tubuh jadi hangat dan fit kembali deh ☺ 
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RAMYEON 

Teman-teman semua pasti udah ngga asing sama makanan yang satu ini dong. Pasalnya 

makanan ini adalah makanan yang juga eksis di drama-drama Korea. Atau mungkin ini makanan 

favorite teman-teman ? Selain mudah didapat, Ramyeon juga mudah di buat. Aku 

mendapatkannya di salah satu supermarket di Korea. Tinggal buka bungkusnya, dan masak 

layaknya ‘Pop Mie’ kalau di Indonesia. Rasanya ngga perlu diragukan lagi. Setiap sruputannya, 

beehhh . . . Berasa kayak disurga deh. Ngga butuh waktu lama untuk membuatnya, aku udah 

bisa bergaya layaknya artis-artis Korea yang ada di film. Hehe. . . Wanna try ? 

 

KIMCHI 

 

 

 

 

 

 

Jangan bilang pecinta kuliner Korea kalau belum cicipi makanan wajib yang satu ini. KIMCHI . 

Yap. Kimchi adalah makanan wajib bagi orang Korea. Setiap makan-makanan apapun, Kimchi 

selalu siap mendampingi. Oleh karena itu, sewaktu di Korea aku belajar caranya bikin Kimchi. 

Mudah kok. Cukup siapkan  sawi putih, bawang bombay, wortel, lobak putih, daun bawang, 

bawang putih, jahe, bubuk cabe Korea, garam, gula, saus ikan Korea, dan tepung. Tinggal 

campur semua bahan setelah itu balurkan ke sawi putih kita . . . Biarkan mereka berlulur cabai 

sejenak dan Kimchi siap dimakan. Nyam nyam nyam . . . Maaf kalau bentuknya aneh ya, 

namanya juga masih pemula. Hehe . Kimchi ngga cuma bisa dibuat dengan sawi putih, bisa 

diganti menjadi timun, bahkan cumi-cumi sesuai selera. Yuk berkreasi dengan Kimchi ! 
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SAMGYEOPSAL 

 Awalnya aku ngga tau apa itu Samgyeopsal. Tapi 

setelah menonton salah satu Variety Show yaitu 

We Got Married yang diperankan Nichkhun 2PM 

dan Victoria F(x), aku akhirnya siap untuk 

mencoba. Di variety show tersebut, pasangan 

yang sering disebut dengan Khuntoria itu sering 

banget makan Samgyeopsal. Akhirnya aku ngga 

mau kalah dan ikutan mencoba disalah satu spot 

dipinggir jalan Seoul. Samgyeopsal sendiri adalah 

hidangan berbahan dasar daging bagian perut 

babi yang memiliki 3 lapisan lemak yang dimakan bersama dengan daun selada. Dipanggang 

bersama dengan jamur kancing, jamur hitam, irisan bawang Bombay, irisan cabai hijau, dan 

irisan daun bawang. Setelah daging matang, daging dipotong-potong menggunakan gunting 

supaya mudah dimakan. Nah, kalau daging sudah siap di daratkan kedalam mulut, jangan lupa 

celupkan ke saus ssamjang (쌈장) dan gireumjang (기름장). Ssamjang adalah pasta cabai yang 

dicampur dengan pasta kedelai dan minyak wijen, sedangkan Gireumjang adalah minyak wijen 

yang dicampur garam dan merica hitam. Ssamjang biasanya oleskan ke daging sebelum dibalut 

dengan daun selada dan didaratkan kedalam mulut. Tak terlewatkan juga Kimchi dan Soju yang 

pastinya menjadi pasangan yang ideal. 

SOJU 

Bukan anak gaul Korea namanya kalo belum minum 

minuman yang satu ini. S to the O to the J to the U – 

SOJU !! Awal minum ini emang rasanya agak aneh dan 

menimbulkan efek panas di perut. Tapi kalo diminum 

perlahan dan dalam takaran yang pas ngga akan bikin 

mabuk kok. Untuk yang belum pernah mencoba 

minuman beralkohol, jangan coba-coba minum soju 

banyak-banyak ya. Bisa mabuk loh. . . Karena pasalnya 

soju bermanfaat untuk menghangatkan tubuh karena 

suhu udara di Korea yang dingin. 

 

Gimana ? Nikmat-nikmat ngga kuliner khas Koreanya ? Pokoknya bikin nagih dan pengen balik 

lagi lagi dan lagi ke Korea deh buat menikmati makanan-makanan ini. Sekian dulu ya. Semoga 

bermanfaat dan menjadi rekomendasi. Hush . . . Jangan ngiler loh ya . hehehe. Annyeonghaseyo 

. . . Selamat menikmati . . . Nyaammm :9 

 


