
Newsletter 7th Edition



Greeting from BM

Para pembaca yang budiman,

Salam sejahtera.

Kita berjumpa lagi dalam Veranda Newsletter 
edisi 7 tahun 2019. Dalam edisi kali ini telah 
kami siapkan beberapa informasi menarik yang  
dapat  menyemarakkan  hidup Anda. Selama 
bulan Juli hingga tanggal 17 Agustus 2019,        
manfaatkan promosi menarik dari  mitra kerja 
kami,  Tuku-tuku Natural Shop dan Shop & Drive 
Puri Indah.

Kami sangat menghargai umpan balik dari bpk 
/  i b u  Pem i l i k  /  Penghun i  Un i t  Veranda            
Residence@Puri bagi peningkatan layanan kami. 
Saran dan umpan balik tersebut  dapat            
dikirimkan melalui e-mail  VPuri.Cs@veranda.co.id.

Akhir kata, selamat membaca dan salam sukses 
selalu untuk kita semua.

Trisis Wijayanti
Building Manager
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IDR 590.000 nett/room/night
ROOM ONLY

IDR 690.000 nett/room/night
(Including breakfast max for 2 persons)

Period stay: September 1st – 30th, 2019 
T &C: Only valid for deluxe rooms

SEPTEMBERCheerful
IDR 570.000 nett/room/night
ROOM ONLY

IDR 670.000 nett/room/night
(Including breakfast max for 2 persons)

Period stay: August 1st – 31st, 2019 
T &C: Only valid for deluxe rooms

A U G U S T 

Breeze

What’s In
V E R A N DA

Monthly
Promotion

IDR 550.000 nett/room/night
ROOM ONLY

IDR 650.000 nett/room/night
(Including breakfast max for 2 persons)

Period stay: July 1st – 31st, 2019
T &C: Only valid for deluxe rooms

July Blast
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BUNGA ANGGREK UNTUK
INTER IOR APARTEMEN

Tanaman bunga telah lama menjadi favorit untuk 
menghidupkan suasana di dalam hunian dengan 
cepat dan mudah. Ragam bentuk dengan warna bisa 
menciptakan nuansa maupun menjadi fokal poin 
pada ruangan. Di saat yang sama, tanaman ini juga 
berfungsi sebagai dekorasi tambahan.

Jenis tanaman bunga yang dapat Anda pilih tentu 
sesuai selera, begitu pula dengan teknik penerapannya 
untuk digunakan dalam dekorasi. Salah satunya adalah 
tanaman bunga anggrek yang merupakan hidden   
treasure yang dimiliki Indonesia. Betapa tidak? 
Bunga nasional Indonesia ini memiliki puluhan jenis            
varietas yang masing-masing memiliki keindahan 
dan keunikan tersendiri. Tak heran apabila Indonesia 
dikenal dengan the home of orchid megadiversity karena 
sekitar seperenam jenis anggrek yang tumbuh di dunia 
dapat ditemui di Indonesia. Lebih dari hal     tersebut, 
tanaman anggrek ternyata mempunyai salah satu 
manfaat lain yakni mampu menyerap gas                   
karbondioksida dan melepaskan oksigen di malam 
hari. Berikut kami sajikan beberapa ide untuk          
menempatkan anggrek dalam interior apartemen 
Anda. Pilih warna dan corak senada dengan dinding 
atau furnitur. Bagi yang menyukai gaya desain        
minimalis, tempatkan pot berisi 1 tanaman dengan 
warna yang subtle. Bila Anda lebih suka interior yang 
hangat dan homie, bisa memilih pot berisi 3 atau 5 
tanaman. Penempatan dalam ruangan ber AC lebih 
dianjurkan.

Dari sisi fengshui anggrek merupakan sebuah                 
kesetaraan antara air dan udara yang memberikan 
nuansa sejuk. Baik secara langsung atau tidak, energi 
tersebut akan mengalir kepada orang yang memelihara 
bunga anggrek tersebut. Pemilik rumah dapat            
menggunakan tanaman anggrek sebagai simbol untuk 
penyesuaian dalam hubungan

Home
Living

A N D

6



Dari sisi fengshui anggrek merupakan sebuah kesetaraan antara air dan udara yang memberikan 
nuansa sejuk. Baik secara langsung atau tidak, energi tersebut akan mengalir kepada orang 
yang memelihara bunga anggrek tersebut. Pemilik rumah dapat menggunakan tanaman anggrek 
sebagai simbol untuk penyesuaian dalam hubungan. Menempatkan tanaman ini di kamar 
tidur dipercaya dapat membantu Anda untuk menarik pasangan yang terhormat dan jujur. 
Cara perawatannya pun cukup mudah. Penyiraman dilakukan 2 kali dalam seminggu. Jumlah 
air yang digunakan tergantung kepada jumlah tanaman yang berada di dalam pot. Untuk pot 
berisi 1 tanaman memerlukan 1 gelas air. Untuk pot berisi 2 tanaman memerlukan 2 gelas 
air, dan seterusnya. Cara yang lebih praktis adalah menggunakan biogel. Cukup taburkan 
biogel ke dalam pot hingga menutupi permukaan media. Menggunakan biogel berarti Anda 
tidak perlu melakukan penyiraman rutin. Jangan lupa untuk menaburkan kembali biogel apabila 
terlihat sudah mengecil dan mengering.

Perlu diingat bahwa anggrek merupakan tanaman sehingga tetap perlu melakukan proses 
fotosintesis. Proses ini berlangsung di siang hari dan memerlukan cahaya matahari. Oleh 
sebab itu, jika memungkinkan letakkan tanaman ini di dekat jendela kamar dan mendapat 
sinar matahari. Tanaman yang mendapat sinar matahari cukup tentu akan tumbuh dengan 
subur dan akan sering berbunga.

Sebagian orang seringkali membuang tanaman anggrek ketika bunganya sudah mulai layu. 
Sayangnya, banyak orang tidak tahu bahwa walaupun bunga angrek sudah layu, tanaman 
anggrek itu sendiri masih tetap hidup. Oleh sebab itu, simpanlah tanaman anggrek kesayangan 
Anda dengan penuh kasih dan lihatlah tanaman tersebut akan berbunga tiap tahunnya.
dipersembahkan oleh:

Ekakarya Graha Flora adalah produsen tanaman hias yang khusus mengembangkan budidaya bunga                
Phalaenopsis (anggrek bulan), Dendrobium, dan Vanda. Memiliki perkebunan di Cikampek. Merupakan 
pemimpin pasar dalam menghasilkan bunga berkualitas. Produknya di ekspor ke mancanegara, dan juga 
dijual retail di Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai produk Ekakarya, kunjungi www.ekakarya.com.
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Penampilan perempuan muda yang satu ini sangat bersahaja, namun ramah dan gesit. 
Ia adalah Teresia Novelita, Creative Director sekaligus pemilik bisnis Impromptu,  
sebuah usaha  clothing line di dunia e-commerce Indonesia, terutama Jakarta sejak    
September 2011. Nama Impromptu sendiri berarti adalah sesuatu yang tidak             
dipersiapkan. Namun, bagi Novi – panggilan akrab Teresia Novelita, Impromptu adalah 
pakaian kasual yang bisa di-mix and match, dipakai kapan pun di berbagai kesempatan. 
Konsepnya adalah casual clothing dengan siluet moderen ditambah sentuhan vintage 
twist.  Novi sangat menyukai style fashion tahun 1950-1960-an sehingga mayoritas 
desain Impromptu terinspirasi dari era tersebut, dengan pemilihan warna-warna pastel 
yang utama dalam koleksinya. “Mama dulu mempunyai usaha konveksi pakaian,             
sehingga hal ini memotivasi saya untuk belajar fashion design di LaSalle College            
International Jakarta”, jelasnya. 
Pilihan Impromptu untuk masuk di dunia online muncul dengan beberapa pertimbangan. 
Modal yang besar kalau harus membuka toko, belum lagi risiko yang tinggi apabila 
sudah buka toko belum ada bayangan produknya akan laris atau tidak. Tren online shop 
yang sedang naik daun pun menjadi salah satu alasan Novi memutuskan memulai       
berjualan melalui webstore. Dengan banyaknya online shop yang mulai menjamur saat 
ini, Impromptu tetap yakin mereka akan tetap mempunyai segmen pasarnya sendiri. 
Untuk harga, Impromptu tidak mematok harga yang mahal namun kualitasnya baik. Ini 
dikarenakan produksinya langsung ditangani dan diawasi sendiri. Keuntungan lainnya 
adalah keluarganya yang memiliki konveksi sendiri sejak lama membuat Novi berani 
menjamin kualitas produk dan menekan ongkos biaya produksi.

Tantangan yang paling utama bagi Novi adalah kompetisi brand baru yang terus           
bermunculan. Selain itu, hambatan secara internal adalah sumber daya manusia, karena 
semua masih diurus sendiri oleh Novi. Terkadang banyak hal membuatnya cukup 
kewalahan sendiri. Ke depannya Impromptu berkeinginan untuk bisa mempunyai toko 
seperti brand lainnya yang sudah berkembang. Juga tentu saja ada keinginan untuk lebih 
besar lagi dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Novi yakin  dukungan keluarga,     
suasana kerja dan motivasi diri akan membuatnya ke tingkat yang lebih tinggi, apalagi 
ditunjang dengan selalu berpikir positif. “Bangun pagi dengan cahaya matahari yang 
hangat yang masuk ke ruangan apartemen saya di Veranda, membuat saya berenergi dan 
penuh kreasi. Karenanya  I  believe I can realize my dreams, just let it flow and trust the 
process”,ujarnya lebih lanjut menutup pertemuan kami beberapa waktu lalu. 
Tertarik dengan Impromptu Clothing Line? Kunjungi www.impromptu.id.

Profile

TERESIA NOVELITA
“ T R U S T  T H E  P R O C E S S ”
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Cara Membuat :
1. Siapkan dua buah panci besar untuk memasak. Isi satu panci besar dengan 16

cangkir air, masukkan jahe, daun bawang besar, arak Shaoxing dan potongan daging sapi. Tutup  
dan masak hingga mendidih, kemudian kecilkan api dan godok selama 10 menit. Matikan api 
dan sisihkan.

2. Panaskan minyak di panci lainnya dengan api sedang, dan masukkan lada Sichuan,
siung bawang putih, bawang bombai, bunga lawang dan daun salam. Masak hingga bawang 
putih dan bawang bombai layu (sekitar 5-10 menit). Masukkan Dou Ban Jiang dan tomat, masak 
lagi hingga dua menit. Terakhir masukkan kecap dan gula, matikan api. 

3. Pindahkan daging sapi, jahe dan daun bawang besar dari panci pertama ke panci kedua.
Kemudian tuangkan kaldu melalui saringan. Panaskan hingga mendidih kemudian kecilkan api 
dan godok selama 60-90 menit.

4. Setelah digodok, matikan api dan biarkan terbuka agar rasa kaldu meresap. Panaskan kembali 
saat ingin disajikan. Opsional, daging sapi dapat diangkat terlebih dahulu dan kaldu disaring 
dari bumbu memasak saat ingin disajikan. 

5. Masak mie sesuai petunjuk kemasan dan bagi ke dalam mangkuksaji, tuangkan kaldu yang
sudah dipanaskan dan daging sapi ke atas mie. Sajikan dengan daun bawang dan daun ketumbar. 
Selamat menikmati!
Sumber :https://thewoksoflife.com/spicy-beef-noodle-soup/

Hobbies

SPICY BEEF
NOODLE SOUP

• 16 cangkir air (3.8L)
• 6 buah irisan jahe
• 3 batang daun bawang besar,
   dicuci dan dibelah dua
• 1/4 cangkir arak Shaoxing
• 1.3 kg daging sapi has dalam, potong dadu 3cm
• 3 sdm minyak
• 1-2 sdm lada Sichuan 
• 2 siung bawang putih, dikupas
• 1 buah bawang bombai, potong dadu besar

• 5 buah bunga lawang
• 4 lembar daun salam
• 1/4 cangkir Dou Ban Jiang
   (pasta pedas khas Sichuan)
• 1 buah Tomat besar, potong dadu
• 1/2 cangkir Kecap
• 1 sdm Gula 
• 1 lembar besar kulit jeruk keprok
   (tangerine) yang kering
• Mie gandum kering atau segar - opsional
• Daun bawang dan daun ketumbar,
   diiris sebagai pelengkap

Jumlah Sajian: 10 Mangkuk
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Jumlah Sajian : 8 Gelas
Bahan
• 1 liter air
• 2 cangkir batang sereh, dipotong-potong
• 1/4 cangkir gula
• Irisan jeruk  nipis, sebagai hiasan (opsional)

Cara Membuat
1. Masak air hingga mendidih di sebuah panci.
2. Masukkan sereh dan masak hingga mendidih selama 5 menit.
3. Kecilkan api dan tetap masak selama 5 menit lagi. 
4. Saring batang sereh dari air rebusan dan masukkan gula, aduk hingga larut. 
5. Sajikan hangat, atau dinginkan di dalam kulkas dan sajikan dengan es batu.

FRESH LEMONGR ASS TEA
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