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Gera 丨 Kak Yah dibuka
awal pagi sehinffia〆 
menjelang petang dan
kebiasaannya etak 
habis dijual. •-

Bendang Morak, mengambil bekalan dari Thai
land dan Pahang.KampungKasarjadi DIPASARAN“Etak di Kelantan saiznya ti-

tumpuan penggemar dak besar kalau dibandingkan
一聊.dengan negeri luar. Jadi setiap RSV18-KSV310 sekilogram'

had akan ada orang yang datang
RFvtShantar bekalan etak di rumah, untuk satu sukatan tin susu

MW ampung
ML dan juga Bendang Morak, 
■ m Tumpat adalah dua kawa-

Kasar, Pasir Mas pekatkatanya.
Katanya, untuk etak mentah

dia membelinya dengan harga _
RIS/I200 untul< 25 kilogram tetapi “Kalau nak tahu, harga etak 斤. 
nilai tersebut sentiasa berubah ini lebih mahal dari secupak be- 
bergantung pada kesukaran men- ras,M katanya yang mengakui ka-

dang-kadang mengeluh dengan

san yang menjadi sering menjadi
tumpuan untuk mendapatkan
etak gred terbalk di negeri ini.

Atas fiaktor itulah, Rosnani dapatkan bekalan.
Jaafar dari Wakaf Aid, Tumpat Tambah Wan Rabiah, perka- harga etak.
ini memilih untuk memborong Wan Rabiah mengakui, sejakra itu sudah biasa, namun dia
etak di gerai Etok Tigo Raso Kak kebeiakanganberusaha untuk ini ramai yang
Yah Di Bendang Morak. mempersoalkan harga susulanmendapat-

Dimaklumkan etak yang di- kenaikannya mendadakkan etak namun
juaidi sini diambil dari Thailand 
dan juga Pahang yang diakui me- 
miliki rasanya berlemak dan se
tiap biji itu bersaiz besar.

“Bukan setakat besar, malah 
harga yang ditawarkan juga ber- 
patutan. Sebab itulah kebanyak- 
an pemborong akan mencari 
etok di dua kawasan ini.

“Saya memang akan ambil 
stok etak dengan Kak Yah ham- 
pir setiap hari. Memang etak Kak 
Yah sedap, lemak manis. Pelang- 
gan pun suka.

y<Walaupun jauh, tapi saya 
tetap datang untuk penuhi per- 
mintaan pelan部an di tempat ] 
saya bemiaga,M katanya. |

disebabkan ‘gian, terhadap etak, 
itu tidak menjadi masalah besar 
kepada penggemarnya.

Dalam pada itu dia

terbaikun- Etakyang sudah disalai dijual dengan harga yang berpatutan.
tuk me-
muaskan 
hati pe-

Etaksalai tetap pilihan Terdapat lebih 10 gerai kecil 
Selain di Tumpat, laluan de- dibuka bermula dari jam 9 pagi 

retan jalan berdekatan Sekolah hingga 2 petang itu pun bergan- 
Kebangsaan Mekasar, Pasir Mas tung pada jumlah etak yang di-

juga boleh dianggap sebagai per- bavya pada hari tersebut 
kampungan etak salai dan ia me
mang lokasi tersohor.

berkata, 
dalam masa sehari dia bolehlanggan.
menjual lebih 800 kelongsong 
etak bermula dari jam 9 pagi se- 

hin 路a 4 petang. Di sini, hanya dijual etak salai 
dan tiada perisa lain.

Resipi orang lama tetap terbaiki
SEORANG peniaga di sudah mahal berbanding sebe- etak mentah tetapi sekarang

、承 Kampung Kasar, Nor- lum ini tetapi setiap hari dia ini sudah naik kepada
嘗 hazlina Ismud, 39, berka- berjaya menjual 13 kilogram RM10.
『ta, dia sudah 12 tahun etak salai dan juga yang
"menjual etak setelah me- tah.

warisi perniagaan yang
ditinggalkan aiivah ibunya. " saya boleh jual RM5 satu leng 

Katanya, biarpun harga (bekas bersaiz tin susu pekat) • 1

IV Mahal pun orang beli 
sebab keaslian rasa etak sa- 

Kalau dua tiga tahun lepas laidi sini memang original.
Kita guna resipi orang lama- 
lama/* katanya.

men-
.Bekalan dari Thailand 

Wan Rabiah Wan Ibra- 
him, 56, yang menjual etak 
sejak tujuh tahun laiu di 
Tumpat, dia lebih suka、做没i

NORHAZUNA


