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MOTTO 

 

 

“You don’t always need a logical reason 

for doing everything in your life, you 

just have to face it because the 

happiness of your life depends on the 

quality of your thoughts” 
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PEMANFAATAN BIJI NANGKA (Artocarpus heterophyllus 

lamk) UNTUK BAHAN PEMBUATAN KUE BOLU 

 

ZAHRA SAVITRI HUMAIRA 

XII IPA 4 

NIS: 161710090 

ABSTRAK 

 

 Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis dengan kekayaan alam 
yang berupa flora dan fauna. Salah satu kekayaan alam yang jumlahnya tidak terhitung 
adalah buah-buahan, diantaranya buah nangka. Buah nangka memiliki aroma yang 
harum dan rasa yang enak. Fakta di masyarakat, sebagian orang membuang biji buah 
nangka begitu saja setelah mereka memakan buahnya. Biji nangka mengandung 
kandungan kalori yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 
yang potensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah biji nangka 
menjadi bahan yang bermanfaat dan memberikan informasi pada masyarakat tentang 
bolu dari tepung biji nangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimental dengan variabel bebas biji buah nangka dan variabel terikat kue bolu. 
Analisis hasil uji organoleptik kepada 10 orang responden dilakukan sebanyak 2 kali 
percobaan. Kue bolu yang layak untuk dikonsumsi adalah kue bolu yang terbuat dari 
tepung biji buah nangka yang memiliki perbandingan 1:1 antara tepung biji buah nangka 
dan tepung terigu. Hal dikarenakan kue bolu ini memiliki tekstur yang lebih padat dan 
empuk serta memiliki rasa yang lebih lezat. Sebanyak 100% responden menyukai rasa 
kue bolu pada percobaan pertama, 90% meyukai teksturnya, 70% menyukai aromanya, 
dan 100% responden menilai kue bolu dari tepung biji buah nangka layak untuk 
dikonsumsi. Sehingga limbah biji nangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan 
kue bolu dari tepung biji buah nangka. 

 

  

SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN KUE BOLU
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 
 

 Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan kekayaan 

alam berupa flora dan fauna. Negara ini telah dianugerahi kekayaan 

alam yang melimpah untuk kepentingan manusia. Manusia sebagai 

makhluk hidup memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. 

Manusia dalam mencari makan tidak bisa lepas dari alam, sebagai 

faktor pendukung kelangsungan hidup. Manusia harus bisa 

memanfaatkan kekayaan alam yang ada menjadi sesuatu yang 

bermanfaat. 

 Salah satu kekayaan alam yang jumlahnya tidak terhitung adalah 

buah-buahan. Banyak diantara buah-buahan tersebut dapat 

dimanfaatkan mulai dari akar sampai daun. Seperti halnya saat 

mengkonsumsi buah-buahan, ada bagian dari buah itu yang biasanya 

dibuang, seperti bijinya. Biji buah tertentu, seperi biji buah nangka, 

ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan makanan yang lain. 

Seperti halnya buah-buahan lain, buah nangka tersebar hampir di 

seluruh indonesia dari Sabang sampai Merauke. Buah ini memiliki 

aroma yang harum dan rasa yang enak. Selain itu juga memiliki 

kandungan gizi yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh.  

 Disamping itu, buah nangka memiliki biji yang cukup besar. Biji buah 

nangka bisa dimanfaatkan atau diolah menjadi makanan yang lezat 

dengan cara dimasak. Fakta di masyarakat, sebagian orang 

membuang biji buah nangka begitu saja setelah mereka memakan 

buahnya, sehingga hanya akan mengakibatkan penumpukkan sampah 

atau limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena 

itu masyarakat harus diberi pemahaman baru, bahwa biji buah Nangka 

dapat diolah menjadi tepung yang dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan makanan, seperti roti atau bolu. 
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 Dengan demikian, hal ini dapat memberikan pengetahuan baru 

kepada masyarakat bahwa biji buah nangka bisa dimakan dengan cara 

dimasak dan juga memberikan inovasi baru bahwa biji buah nangka 

bisa diolah menjadi tepung sebagai pengganti tepung terigu. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pemanfaatan Biji Buah Nangka sebagai Tepung 

dalam Pembuatan Kue Bolu. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Apakah biji buah nangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

pembuatan kue bolu?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini untuk mengurangi jumlah limbah biji buah nangka dan 

memanfaatkan limbah biji buah nangka menjadi bahan yang 

bermanfaat. 

2. Tujuan khusus 

a. Memberikan informasi pada masyarakat tentang kue bolu dari 

tepung biji buah nangka 

b. Mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji buah nangka 

sebagai bahan pembuatan kue bolu 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain:  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat biji buah 

nangka sebagai bahan pembuatan kue bolu. 

2. Meningkatkan nilai jual limbah biji buah nangka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Buah Nangka 

a. Karakteristik Nangka 

Tanaman Nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) 

merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis yang 

multifungsi dan dapat ditanam di daerah tropis dengan 

ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut yang 

berasal dari India Selatan, yang kini telah menyebar ke seluruh 

dunia, terutama Asia Tenggara. Ciri-ciri buah nangka yang 

sudah matang memiliki duri yang besar dan jarang, mempunyai 

aroma nangka yang khas walaupun dalam jarak yang agak jauh, 

setelah dipetik, daging buahnya berwarna kuning segar dan tidak 

banyak mengandung getah. Buah tersebut bisa dimakan 

langsung atau diolah menjadi berbagai masakan. Ada dua 

macam buah nangka, yakni : 

1. Artocarpus heterophyllus Lamk atau Artocarpus integer 

(Thumb) Merr yang biasa disebut nangka, dan 

2. Artocarpus champeden (Lour) Stokes atau Artocarpus 

integrifolia Lf yang biasa disebut Cempedak. 

b. Buah Nangka memiliki klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae(tumbuhan)  

Subkingdom  : Tracheobionta(tumbuhan berpembuluh)  

Divisi           : Magnoliophyta(tumbuhan berbunga)  

Subdivisi  : Spermatophyta(menghasilkan biji) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua) 

Ordo  : Urticales 

Famili     : Moraceae 

Subfamili  : Dilleniidae 
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Genus     : Artocarpus  

Spesies  : Artocarpus heterophyllus 

c. Kandungan yang terdapat di dalam buah nangka 

Buah nangka mengandung kalori yang cukup tinggi, untuk 

100 g daging buah nangka  menyediakan 95 kalori. Daging buah 

nangka matang mudah dicerna dengan mengandung gula 

sederhana seperti fruktosa dan sukrosa yang bisa dirubah 

langsung menjadi energi. Daging mengandung tinggi serat dan 

sumber kaya mineral penting, buah nangka segar merupakan 

sumber kalium, magnesium, mangan, dan besi yang baik.  

d. Manfaat Buah Nangka 

Berikut ini adalah beberapa buah nangka: 

1. Buah nangka mengandung vitamin A yang memelihara 

kesehatan mata dan kelembutan kulit. Buah nangka juga 

mencegah gangguan mata seperti degenerasi makula dan 

rabun senja. 

2. Kalium dalam buah nangka efektif dalam mengurangi 

kemungkinan penyakit jantung karena bisa menurunkan 

tekanan darah. 

3. Mineral mikro dan tembaga dalam buah nangka efektif untuk 

metabolisme tiroid. Hal ini sangat baik untuk memproduksi 

hormon dan penyerapan. 

4. Kandungan zat besi dalam buah nangka membantu 

mencegah anemia dan meningkatkan sirkulasi darah dalam 

tubuh. 

5. Dengan fitonutrisi dan vitamin C, buah nangka memiliki sifat 

anti kanker dan anti penuaan.  

6. Buah nangka kaya akan magnesium yang memperkuat tulang 

dan mencegah tubuh dari gangguan tulang seperti 

osteoporosis. 
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7. Buah nangka juga kaya akan vitamin C dan A. Nutrisi anti-

oksidan dalam nangka memperkuat sistem kekebalan tubuh 

dan melindungi dari infeksi bakteri dan virus. 

8. Gula alami seperti fruktosa dan sukrosa dalam buah nangka 

menjadikannya sebuah sumber energi.  

 

2. Biji Buah Nangka 

Biji buah nangka berbentuk bulat lonjong berukuran 2-4 cm. 

Biji buah nangka agak berbentuk pipih tertutup oleh kulit biji yang 

tipis berwarna coklat. Biji buah nangka memiliki endokarp yang 

sangat keras keputihan, dan eksokarp yang lunak. Keping biji buah 

nangka, berkeping dua atau dikotil. Biji buah Nangka memiliki cukup 

banyak kandungan protein, lemak, karbohidrat, fosfor, antioksidan, 

kalium, kalsium, besi, vitamin C, vitamin B1 dan vitamin A yang 

cukup tinggi. Biji buah nangka merupakan bahan yang sering 

terbuang setelah dikonsumsi buahnya, walaupun ada sebagian kecil 

masyarakat yang mengolahnya untuk di makan (Yunarni, 2012).  

Biji buah nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 

g/100g), protein (4,2 g/100g), dan kalori (165 kkal/100g), sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Biji buah 

nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan 

mineral yang terkandung dalam biji buah nangka sangat bagus untuk 

dikonsumsi sama layaknya dengan bahan pangan lainnya. Selain 

dapat dimakan dalam bentuk utuh, biji buah nangka juga dapat 

diolah menjadi tepung. Selanjutnya dari tepung biji buah nangka 

dapat dihasilkan berbagai olahan makanan (Nuraini, 2011: 191) 

 

3. Tepung  

Tepung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara 

penggilingan atau penepungan. Tepung memiliki kadar air yang 

rendah, hal tersebut berpengaruh terhadap keawetan tepung. 

Jumlah air yang terkandung dalam tepung dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor antara lain sifat dan jenis atau asal bahan baku 

pembuatan tepung, perlakuan yang telah dialami oleh tepung, 

kelembaban udara, tempat penyimpanan dan jenis pengemasan. 

Tepung juga merupakan salah satu bentuk alternatif produk 

setengah jadi yang dianjurkan, karena akan lebih tahan disimpan, 

mudah dicampur, dibentuk dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan 

kehidupan modern yang serba praktis. Cara yang paling umum 

dilakukan untuk menurunkan kadar air adalah dengan pengeringan, 

baik dengan penjemuran atau dengan alat pengering biasa (Nurani 

dan Yuwono, 2014). 

Tabel 2.1. Kandungan gizi tepung terigu 

 

NO 

Kandungan Gizi Tepung Terigu 

Jenis Jumlah 

1 Energi (kkal) 333 

2 Protein (g) 9,0 

3 Lemak (g) 1,0 

4 Karbohidrat (g) 77,2 

5 Kalsium (mg) 22 

6 Fosfor (mg) 150 

7 Besi (mg) 1,3 

8 Vitamin B1 (mg) 0,25 

9 Vitamin B2 (mg) 0,4 

10 Air (g) 11,8 
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4. Kue Bolu 

Kue bolu adalah kue berbahan dasar tepung, pada umumnya 

tepung terigu, gula dan telur. Kue bolu umumnya dimasak dengan 

cara dipanggang di dalam pemanggang kue walaupun ada juga kue 

bolu yang namanya dimasak dengan cara dikukus dan disebut 

dengan kue bolu kukus. Kue bolu, banyak macamnya, misalnya kue 

tart yang biasa digunakan untuk acara pesta pernikahan dan 

peringatan hari ulang tahun. Kue bolu juga biasa digunakan untuk 

acara-acara lainnya (Veranita, 2012).  

Kue bolu merupakan produk dari  yang terbuat dari terigu, 

gula, lemak dan telur. Pembuatan bolu membutuhkan 

pengembangan gluten dan biasanya digunakan bahan pengembang 

kimiawi serta dibutuhkan pembentuk emulsi kompleks air dalam 

minyak dimana lapisan air terdiri dari gula terlarut dan partikel tepung 

terlarut. (Sunaryo, 1985). 

 

 

B. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka mengenai manfaat biji buah nangka, 

dapat diduga bahwa biji buah nangka (Arthocarpus heterophyllus lamk) 

dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue bolu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah jenis 

eksperimen, untuk mengetahui bahwa biji buah nangka dapat 

digunakan untuk bahan pembuatan kue bolu. 

B. Definisi Operasional 

Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas : biji buah nangka 

2. Variabel Terikat : hasil uji organoleptik kue bolu 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi : buah nangka yang dijual di wilayah Kabupaten Bekasi  

2. Sampel  : buah nangka yang dijual di wilayah Perumahan Metland  

                Tambun 

D. Instrumen dan bahan penelitian 

1. Alat yang digunakan dalam penelitian: 

a. Pisau 

b. Saringan 

c. Panci 

d. Mangkuk  

e. Blender 

f. Loyang 

g. Nampan 

h. Talenan 

i. Timbangan 

j. Mixer 

k. Oven 

l. Sendok teh 

m. Spatula 

n. Piring 
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2. Bahan yang di gunakan dalam penelitian: 

a. 300 gr biji nangka 

b. Air secukupnya 

c. 3 butir telur 

d. 55 gram tepung biji nangka 

e. 50 gram tepung terigu 

f. 110 gram gula pasir 

g. 10 gram susu bubuk 

h. 1 sdt sp 

i. ½ sdt vanili 

j. 75 gram mentega 

 

E. Cara penelitian 

1. Pembuatan Tepung Biji Buah Nangka 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Biji buah nangka dicuci dengan air bersih yang mengalir sampai 

bersih sampai permukannya tidak terasa licin lagi. 

b. Biji buah nangka direbus dengan air mendidih selama 10-15 menit 

untuk menghilangkan getahnya. 

c. Biji buah nangka yang sudah matang ditiriskan, setelah dingin, 

kupas kulitnya, lalu diiris tipis-tipis dengan ketebalan 2-3 mm agar 

mudah dikeringkan. 

d. Biji buah nangka yang sudah diiris tipis dijemur di bawah sinar 

matahari selama 3 - 4 hari atau sampai dirasa cukup kering atau 

dapat juga, dikeringkan dengan cara dipanaskan dengan 

pemanggang kue atau oven dengan suhu 1200 celcius hingga 

kering. 

e. Irisan biji buah nangka dihaluskan yang sudah kering dengan 

menggunakan penghalus atau blender sampai menjadi bubuk 

atau tepung 

f. Tepung biji buah nangka diayak menggunakan penyaring untuk 

memisahkan bagian tepung yang halus dan kasar. Tepung yang 
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masih kasar kemudian dihaluskan lagi menggunakan penghalus 

atau blender untuk memperoleh tepung yang halus. 

2. Pembuatan Kue Bolu dari Tepung Berbahan Dasar Biji Nangka 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan - bahan dan alat yang diperlukan disiapkan  

b. Gula pasir, telur, vanili dan pengembang kue dimasukkan ke 

dalam wadah lalu dikocok dengan mixer selama ± 15 menit  

dengan kecepatan medium hingga adonan menjadi berwarna 

putih, kaku dan kental 

c. Tepung biji buah nangka, terigu, susu bubuk yang sudah 

disiapkan dimasukkan ke dalam adonan hingga tercampur rata 

sambil diaduk 

d. 75 gram mentega yang telah dicairkan dimasukkan ke dalam 

adonan  

e. Tuang adonan ke dalam loyang berukuran sedang lalu ratakan 

adonan 

f. Panggang adonan di dalam pemanggang dan panaskan adonan 

dengan suhu 180º C dengan menggunakan api atas dan bawah 

selama 35 menit 

g. Keluarkan loyang dari pemanggang kue setelah 35 menit dan kue 

bolu telah siap disajikan 

 

F. Tempat dan Waktu 

1. Tempat : Perumahan Metland Tambun, Cluster The Platinum  

  blok K4 no 12 – Bekasi 

2. Waktu  : Sabtu, 29 September 2018 – Kamis, 4 Oktober 2018  
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G. Analisis Hasil   

Berdasarkan penelitian, kue bolu dari tepung biji buah nangka 

dianalisis dengan cara uji organoleptik kepada 10 orang responden 

sebanyaK 2 kali percobaan yang meliputi, aroma, tampilan, tekstur 

dan rasa kue bolu dari tepung biji buah nangka. Apabila diperoleh 

data sebanyak 50% responden menyukai kue bolu tepung dari biji 

buah nangka, maka tepung dari biji buah nangka ini layak diolah 

menjadi bahan baku pembuatan kue bolu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian organoleptik terhadap kue bolu dengan 

memanfaatkan biji nangka sebagai bahan untuk pembuatan kue 

bolu. Diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Percobaan pertama uji organoleptik kue bolu dari 

tepung biji nangka  

Responden Rasa Tekstur Aroma Layak 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1       √     √         √       √ 

2       √       √     √         √ 
3       √       √     √         √ 

4       √       √     √         √ 
5       √       √       √       √ 

6       √       √       √       √ 

7       √       √       √       √ 
8       √       √       √       √ 

9       √       √       √       √ 
10       √       √       √       √ 

 

Keterangan :  1. Tidak suka 

     2. Kurang suka 

     3. Suka 

     4. Sangat suka 
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Tabel 4.2. Percobaan kedua uji organoleptik kue bolu dari 

tepung biji nangka 

 

 

  

Keterangan :  1. Tidak suka 

     2. Kurang suka 

     3. Suka 

     4. Sangat suka 

 

 

Tabel 4.3. Tabel persentase hasil rata-rata uji organoleptik 

kategori sangat menyukai 

  

Percobaan Rasa Tekstur Aroma Layak 

1 100% 90% 70% 100% 

2 70% 90% 100% 80% 

Rata-rata 85% 90% 85% 90% 
 

 

   

 

 

Responden Rasa Tekstur Aroma Layak 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1       √     √         √       √ 
2       √       √       √       √ 

3       √       √       √       √ 
4       √       √       √       √ 

5     √         √       √       √ 
6     √         √       √       √ 

7       √       √       √   √     

8       √       √       √       √ 
9     √         √       √     √   

10       √       √       √       √ 



15 
 

B. Pembahasan 

Tepung biji nangka yang diproses dengan cara dikeringkan 

dan dihaluskan memiliki tekstur serbuk, memiliki aroma seperti 

tepung terigu serta berwarna putih kekuningan. Tepung ini 

diaplikasikan dalam pembuatan kue bolu. 

Berdasarkan hasil uji organoleptik kue bolu pada tabel  4.1 

dan 4.2 dapat diketahui bahwa responden lebih menyukai rasa bolu 

dari tepung biji buah nangka pada percobaaan pertama 

dibandingkan dengan percobaan kedua. 

Hal ini didasarkan dari tabel 4.1 sebanyak 100% responden 

sangat menyukai rasa dari kue bolu yang dibuat dari tepung buah biji 

nangka. Sebanyak 90% responden juga sangat menyukai tekstur 

kue bolu yang digunakan sebagai sampel penelitian. Namun, ada 

30% responden yang menyukai aroma kue bolu dari tepung buah biji 

nangka. Akan tetapi, responden juga memberikan penilaian bahwa 

kue bolu yang dibuat dari tepung buah nangka ini sangat layak untuk 

dikonsumsi.  

Sedangkan pada percobaan kedua, dari tabel menunjukkan, 

sebanyak 30% responden sangat menyukai kue bolu dari tepung biji 

buah nangka dan 70% responden sangat menyukai kue bolu ini. 

Sebanyak 10% responden menyukai teksturnya dan 90% sangat 

menyukai tekstur kue bolu ini. Sedangkan untuk aroma, 100% 

responden menyukai aroma kue bolu dari tepung buah nangka ini.  

Namun pada pengujian kelayakan, sampel kue bolu pada percobaan 

kedua ini dinilai oleh responden kurang layak dikonsumsi karena 

adanya rasa pahit setelah mengkonsumsi kue bolu ini. 

Pada tabel 4.3 didapatkan rata rata responden 85% sangat 

menyukai rasa kue bolu, 90% sangat menyukai tekstur kue bolu, 

85% sangat menyukai aroma, 90% menyatakan bahwa kue bolu dari 

tepung biji buah nangka sangat layak dikonsumsi.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Limbah biji nangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan kue bolu dengan diolah menjadi tepung biji buah 

nangka. 

2. Dalam pembuatan kue bolu dengan menggunakan tepung biji 

nangka harus ditambah dengan tepung terigu untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dari segi tekstur yang lembut 

dan padat serta tidak meninggalkan rasa pahit setelah 

dikonsumsi.  

3. Sebanyak 100% responden sangat menyukai rasa dari kue bolu 

yang dibuat dari tepung buah biji nangka. Sebanyak 90% 

responden juga sangat menyukai tekstur kue bolu yang 

digunakan sebagai sampel penelitian. Sebanyak 70% responden 

sangat menyukai aroma kue bolu dari tepung buah biji nangka, 

responden juga menyatakan bahwa kue bolu tepung biji buah 

nangka sangat layak dikonsumsi. 

 

B. Saran 

1. Masyarakat dapat memanfaatkan biji buah nangka sebagaI 

pembuatan kue bolu dengan diolah menjadi tepung biji buah 

nangka agar limbah biji buah nangka tidak mencemari 

lingkungan. 

2. Dalam pembuatan kue bolu dari tepung biji buah nangka 

sebaiknya ditambahkan tepung terigu dengan perbandingan 1:1 

antara tepung biji buah nangka dan tepung terigu agar rasa dan 

teksturnya layak untuk dikonsumsi. 
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LAMPIRAN 

Pembuatan Tepung Biji Buah Nangka 

                                 

    Siapkan nangka                            Cuci buah nangka

 

                                  

Rebus buah nangka    Kupas kulitnya 

                                                            

Potong kecil-kecil    Panggang biji nangka 

biji buah nangka

biji buah nangka
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Masukkan biji nangka ke blender  Ayak biji nangka 

 

                                  

Ulangi cara ke -7 dan ke- 8  Hasil akhir tepung biji nangka 

 

 

 



 

20 
 

Pembuatan Kue Bolu 

                                     

Siapkan bahan    Kocok adonan hingga putih pekat 

 

                                    

Panggang bolu    Tampak depan kue bolu 

 

 Tampak belakang kue bolu 
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