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Kopi merupakan seduhan ternikmat yang terkenal berabad-abad sampai detik ini. Awal mula 

kopi pertama kali ditemukan pada abad ke 9 di dataran tinggi Ethiopia. Kemudian meluas 

ketika bangsa Arab mulai mengekspansi perdagangannya dan meluas sampai ke Afrika Utara 

dan ditanam secara massal. Itulah awal sampai akhirnya secangkir kopi ada diatas meja kita. 

Kopi menjadi minuman terpopuler terbukti dari kata Café yang diperkenalkan di Inggris. 

Kata ini berasal dari kata Prancis ‘eafe’ dan hamper sama dengan bahasa Italia ‘caffe’ yang 

berarti menunjukan sebuah tempat merupakan restoran dengan menu utama minuman kopi. 

Banyaknya café shop yang menyediakan menu kopi dengan berbagai macam jenis dan olahan 

adalah fakta jika kopi merupakan minuman paling popular sepanjang abad. 

Persaingan coffee shop menciptakan berbagai jenis keistimewaan yang kemudian ditawarkan 

oleh para produsen kopi. Inovasi menciptakan perkembangan yang akan hidup selamanya. 

Konsumen menjadi lebih mengenal dan perasa yang menjadi raja untuk menikmati setiap 

inovasi olahan kopi.  

Di Korea Selatan terkenal dengan olahan makanannya yang terkenal didunia yang 

dipromosikan lewat drama-drama korea. Korea Selatan juga memiliki banyak peminat kopi. 

Beberapa coffee shop di Korea yang terkenal yaitu Coffee Temple menyediakan menu kopi 

yang berbeda dari biasanya yaitu Tangerine Cappuccinos. Tangerine Cappuccinos minuman 

cappuccino yang dikombinasikan dengan potongan jeruk atau Tangerine di dalamnya. 

Tangerine adalah sebuah buah sitrus berwarna jingga yang sangat dekat dengan jenis jeruk 

mandarin.  

Tangerine Cappuccinos memiliki rasa yang akan 

membuat anda pencinta kopi merasa seperti anda 

mendapatkan aromaterapi dengan kopi dan buah-

buahan. Ini akan menjadi minuman sempurna 

dimusim hujan. Ada juga campuran lainnya yaitu 

dikenal dengan nama Tangerine Rasberry 

Cappuccino. Perpaduan Tangerine dan Rasberry. 

Bagi pencinta kopi ini bias menjadi menu pilihan 

anda, selain bisa menikmati kopi juga bisa menikmati buah tangerine. Sebuah paduan yang 



sempurna. Jika anda penasaran dengan menu ini tapi belum tersedia di beberapa coffee shop 

di Indonesia. Anda bisa saja membuatnya sendiri dirumah. Resep ini bisa anda coba dirumah.  

Resep Tangerine Raspberry Cappuccino  

Bahan: 

Untuk 1 orang 

1) 2 sdm atau 1 oz sirup cokelat dan Jeruk Mandarin Syrup masing-masing 

2) 1 sdm atau 0,5 oz sirup raspberry 

3) 2 tembakan dari espresso 

4) 1 cangkir dikukus dan berbusa susu (rendah lemak jika mungkin) 

5) beberapa Jeruk Whipped Cream 

6) Jeruk memutar untuk hiasan 

  

Menunjukkan: sdm = sendok makan, ts = sendok teh 

 

Peralatan yang dibutuhkan: 

espresso pembuat 

 

Langkah-langkah Persiapan 

1. Dapatkan secangkir 12 oz atau ukuran medium cup, menempatkan semua sirup bersama-

sama dengan espresso. 

2. Mengisi cangkir dengan susu dikukus dan top up dengan jeruk whipped cream. 

3. Letakkan twist Oranye di atas minuman 

4. Minum segera. 

 

Selamat mencoba. 

 

http://makingcoffeeasy.blogspot.co.id/2009/10/tangerine-raspberry-cappuccino-recipe.html

