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TUJUAN PRAKTEK
MEMBUAT LAPIS JONGKONG

• Peserta didik dapat menyiapkan bahan 
untuk membuat Lapis Jongkong

• Peserta didik dapat memahami dan 
mempraktekkan cara membuat Lapis 
Jongkong

• Peserta didik dapat menghidangkan 
Lapis Jongkong

• Peserta didik dapat menggarnish Lapis 
Jongkong
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Alat Masak dan Alat Hidang
PEMBUATAN LAPIS JONGKONG 

ALAT MASAK
Knife
Cutting board
Bowl
Loyang
Spoon
Spatula
Serbet
Dinner/dessert plate
Panci Kukusan
Hand Glove 
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Ingredients Quantity

tepung terigu 3 butir

gula pasir 125 gr

tepung kanji 100 gr 

santan dari satu butir 
kelapa besar 

25 gr 

vanili ½ sdm

garam ½ sdt

air daun suji 125 gr

abu merang 40 ml

minyak atau mentega secukupnya
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Bahan – bahan yang di butuhkan 
Ingredients  Quantity

Untuk topping :
Daun Pisang dan daun 
Pandan

Secukupnya

Untuk alat saji :
Dinner Plate
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PROCEDURES
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1. Pertama-tama campur dan ayak tepung kanji dan tepung terigu nya hingga rata. tambahkan 
    gula. aduk sampai rata dan gula nampak larut..
2. Masukkan santan, vanili dan garam ke dalam adonan. aduk kembali sampai rata dan agak 
    licin. selanjutnya bisa anda bagi menjadi dua adonan ( ukuran di kira-kira saja namun dua 
    adonan tersebut kurang lebih sama ).
3. Larutkan air dan abu merang secara bersamaan, campurkan ke dalam salah satu adonan
    (adonan satu). ambil air daun suji dan campurkan ke dalam adonan lain nya (adonan dua). 
    semua nya di aduk hingga rata.
4. Siapkan loyang berukuran besar 20x20 cm, selanjutnya olesi dengan mentega, ambil sedikit
    adonan satu kira-kira sebanyak 150 gram dan kukus selama lima menit saja.
5. Selanjutnya ambil sedikit adonan dua sebanyak 150 gram dan tuangkan ke atas nya. kukus 
    lagi selama 5 menit saja. lakukan berselang-seling hingga ke semua adonan habis.
6. Langkah terakhir jika semua adonan telah habis kukusan terakhir selama 20 menit saja
    hingga kue matang dan nampak padat.
7. Sajikan bersamaan dengan parutan kelapa.. 




