Lima Macam Oleh-oleh Yang Wajib di Bawa Pulang Dari Cirebon
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Jakarta - Apa yang ada dalam fikiran kamu ketika mendengar kota Cirebon ? Batik, tempat wisata,
kulinernya ? Cirebon merupakan kota yang terletak di pesisir jawa barat berbatasan dengan jawa tengah.
Karena letaknya berada di pesisir pantai, maka sering pula dijuluki sebagai kota udang karena hasil bahari
yang melimpah di Cirebon.
Bukan hanya kota yang kaya akan hasil bahari. Cirebon juga mempunyai sejuta sejarah yang menarik untuk
kita pelajari. Disamping itu, ketika kita berkunjung ke suatu tempat atau kota hal yang menarik selanjutnya
adalah berburu oleh-oleh yang akan kita bawa pulang. Banyak jenis oleh-oleh yang bisa kamu jadikan buah
tangan, mulai dari aksesoris, pakaian, bahkan makanan.
Kali ini, kita akan membahas 5 pilihan buah tangan yang wajib kamu bawa pulang dari Cirebon.
1. Kerupuk melarat
Walaupun namanya melarat, memakan kerupuk ini tidak akan membuat anda melarat kok, kerupuk melarat
justru memiliki rasa yang sangat gurih, dan cocok sebagai teman anda ketika makan rujak, karedok , baso
bahkan cocok juga sebagai teman ngemil anda ketika santai atau saat sedang perjalanan . Pengolahan
kerupak melarat tidak di goreng, namun dengan cara di sangrai menggunakan pasir, tapi anda tidak perlu

khawatir akan kebersihannya karena pasir yang digunakan telah melalui pengayakan sebelumnya serta
pemanasan terlebih dahulu dengan suhu tinggi untuk menghilangkan bakteri. Harga dari kerupuk melarat
sangat ekonomis, mulai dari Rp 5000 per bungkusnya anda sudah bisa merasakan gurihnya kerupuk melarat.
2. Terasi
Bumbu penyedap rasa ini menjadi oleh-oleh wajib ketika kamu berkunjung ke Cirebon. Mempunyai aroma
khas, terasi biasanya menjadi bahan campuran untuk masakan, umumnya sambel, sayur atau sambal untuk
rujak. Terasi cocok menjadi buah tangan karena sifatnya yang tahan lama.
3. Tape Ketan
Oleh-oleh yang satu ini, sudah dikenal oleh banyak orang, keberadaan nya memang tidak hanya di cirebon,
di kuningan atau di kota bandung tape ketan sudah eksis sejak lama, namun jika anda berkunjung ke cirebon
anda bisa merasakan langsung pengalaman dalam membuat tape ketan secara langsung, karena di Desa
Bakung yang berada di kecamatan jamblang kabupaten cirebon, banyak produksi tape ketan rumahan yang
bersedia memberikan ruang untuk anda ikut dalam proses pembuatan tape ketan. Makanan hasil fermentasi
ini memang tergolong unik rasanya, dengan pengolahan yang sederhana namun cita rasa dari tape enak
untuk disantap, apalagi jika anda sajikan dengan minuman sirup segar, rasanya dijamin membuat anda tidak
rela untuk bagi-bagi. Untuk satu Kardus tape ketan anda tidak perlu merogok kocek banyak, sehingga anda
bisa membeli tape ketan dengan jumlah banyak untuk orang-orang terdekat anda sebagai oleh-oleh
4. Bolu Banana
Bolu Banana merupakan bintang baru sebagai oleh-oleh pilihan dari Cirebon. Bolu banana atau bolu pisang
ini memiliki kelebihan yang sangat banyak. Seperti kita tahu bahwa pisang merupakan buah yang sangat
sehat dan memiliki banyak manfaat, bisa kamu dapatkan dari satu gigitan Bolu Banana. Mencaarinya pun
cukup mudah, kamu bisa temukan Bolu Banana di kawasan pusat oleh-oleh terbesar Cirebon yaitu BT Batik
Trusmi. Selain manfaat yag banyak, harganya pun cukup terjangkau, dan lagi Bolu Banana sering
mengadakan promo harga spesial. Jadi jangan lupa untuk bawa pulang BOLU BANANA dari Cirebon yaa ..
!!
5. Batik
Berbicara soal kebudayaan khas cirebon sudah pasti tidak akan ada habisnya, Batiksalah satu peninggalan
budaya yang sampai saat ini namanya terus melesat dan dikenal oleh banyak orang di semua kalangan, Batik
khas cirebon dikenal dengan sebutan Batik Trusmi. Batik Trusmi memiliki berbagai corak unik dan khas.
Ada banyak motif cantik Batik Trusmi, seperti motif megamendung, sawat, keratonan, sunyaragi dan masih
banyak lagi dengan corak dan warna cerah yang khas. Jika anda berburu batik trusmi, anda bisa
mengunjungi kampung trusmi sebagai pusat belaja batik terlengkap, banyak toko batik hingga showroom
batik terbesar dan terlengkap yang bisa anda jelajahi seperti misalnya BT Batik Trusmi, disini anda dapat
menemukan berbagai pilihan batik-batik terbaik serta pernak-pernik cantik khas cirebon yang exlusive.

Jadi tunggu apa lagi ? yuk main dan jelajahi kota Cirebon, banyak hal menarik yang bisa kmau dapatkan di
sini, dan jangan lupa bawa pulang juga oleh-oleh khasnya.
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