Muffin nyam-nyam
Oleh: Athia
Disebuah rumah, tinggal seorang anak bernama
nela. Dia anak yang pintar dan baik. Suatu hari dia
merasa bosan, nela binung ingin melakukan apa..
nenek Haila mengetahui hal itu, nenek Haila adalah
neneknya Nela, beliau dulu seorang koki di toko
kue ternama.
Nenek mengajak Nela yang sedang bosan itu
membuat kue bersama.
Nela akhirnya mau membuat muffin bersama
nenek, memang

nenek jago membuat kue

semacamnya. Dan mungkin

kegiatan membuat

muffin itu membuat Nela tidak bosan lagi.

Nenek dan Nela sudah siap untuk membuat
muffin, mereka menggunakan celemek agar baju
mereka tidak kotor. Lama kelamaan Nela tidakk
merasa bosan lagi, ternyata membuat kue itu
menyenangkan.
Mereka membuat berbagai macam rasa, ada Coklat,
Blue berry, Keju, Srawberry DLL.
“Nela, tolong ambil telur di kulkas lalu campur
bersama adonan yang lainnya” kata nenek sambil
membaca resep kuenya., “Baik nek !” jawab nela
dengan semangat .
Setelah lama membuat adonan, akhirnya selesai
adonan itu, “nela, kamu bisa menaburkan coklat
chipnya ?” tanya Nenek. “Tenntu nek !” seru Nela
senang. Perlahan-lahan, ia menaburkan coklat chip
ke atas adonan didalam cup kertas.
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Tinggal

dimasukkan

menunggu

muffinnya

kedalam
matang,

Oven.
nela

Sambil
bermain

dengan sisa adonan bersama Nenek. “Hahahaaha..”
mereka tertawa-tawa. Lalu, membersihkan dapur
yang kotoor dengan tepung.
Akhirnya

sudah

tiba

waktunya

untuk

mengeluarkan adonan kue dari dalam Oven.
“nenek, ayo buka Ovennya !” kata Nela semangat
sambil berlonjak-lonjak dirtempat.
“Iya-iya..”Kata Nenek sambil berdiri lalu berjalan
menuju Oven.
Setelah Oven dibuka, “Hmm…. Baunya enak !”
kata Nela sambil mencium bau muffin yang baru
dikeluarkan dari Oven.
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Lalu muffin - muffin itu diletakkan diatas meja
oleh nenek. Tentu saja, nenek memakai sarung
tangan agar tidak panas.
Setelah lama menunggu, muffin nya sudah tidak
terlalu panas. Nela ingin teman-temannya juga
ikut makan muffin bersama.

Kebetulan, ia melihat teman-temannya melewati
rumahnya, Nelapun memanggil mereka. “temanteman! ayo kita makan muffin bersama !”teriak
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Nela

dari

dalam

pagar

rumahnya,

sambil

melambaikan tangan.
“Muffin ? kami boleh ikut makan muffin ?” tanya
teman-temannya. Nela mengannguk. “Ayo !
Muffinnya baru aja aku buat. Bareng nenekku !!”
seru Nela senang.
“wah, muffin buatan nela dan neneknya pasti enak..
neneknya kan pernah jadi koki kue..” ucap salah
satu temannya,
“Bener-bener.. ayo ! lagipula, kita juga lagi
laper..heehe” ucap Toto yang senaang banget
makan
.“Oh ! jadi ini bau Muffin? pantes aromanya enak
banget “ ucap yang lain saat memasuki rumah nela.
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Semua duduk di Ruang tamu. “Kalian mau rasa apa
?? ada Coklat,Strawberry, Blueberry, keju, dll !”
tawar Nela. “Aku coklat !” ucap Toto paling awal.
“Aku juga, coklat !” ucap yang lainnya.
“Aku keju ya !” ucap Willa. “Aku Blueberry..
Makasih, nela !”
Setelah semua sudah dapat 1 muffin, mereka mulai
makan. eits, berdo’a dulu dong.. “hmm. Enak !”
kata

Willa,

salah

satu

teman

Nela.

Semua

mengangguk. “Yummy ! Delicious !” ucap Toto
“iya, enak!”kata yang lainnya. Akhirnya Nela
senang dan tidak bosan lagi !
“Terima kasih nek!” kata nela, dan tersenyum pada
neneknya.

“Sama-sama..”

nenek

membalas

senyumnya. Lalu, mereka tertawa bersama.
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