“Nande
Durian”
Ramaikan
Wisata Kuliner Medan

Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung
(kanan) mengamati sejumlah buah durian
yang dipajang di lokasi usaha “Nande
Durian” Jalan Gajah Mada Medan, Sabtu
(2/11). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 2/12 (LintasMedan) – Berkunjung ke Ibu Kota Sumatera
Utara (Sumut), Medan tak akan lengkap jika belum mencicipi
beragam menu kuliner khas daerah itu, salah satunya buah
durian.
Bagi penggemar durian, buah dengan aroma khas dan berdaging
lembut itu dapat dicicipi di salah satu lokasi usaha kuliner
yang diberi nama “Nande Durian”.
Usaha kuliner yang khusus menjual durian dan daging durian ini
berlokasi di Jalan Gajah Mada No.14 Medan dan peresmiannya
dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Nurhajizah
Marpaung, Sabtu.
“Saya turut merasa gembira atas dibukanya Nande Durian yang
ikut meramaikan destinasi kuliner di Sumut,” ujarnya.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Walikota Medan, Akhyar
Nasution itu, Wagub Sumut mengajak para pelaku usaha durian di
wilayah tersebut dan masyarakat umum agar ikut menjaga
kelestarian durian Sumut.
Dikatakannya, setiap daerah di Sumut, memiliki keunikan dalam
hal rasa dan aroma durian.
Buah durian lokal Sumut diperkirakan lebih diminati pasar,
karena rasanya yang khas dibandingkan buah impor.
Bahkan durian Sumut sudah dipasarkan ke berbagai daerah dan
diekspor ke mancanegara.
Karena itu, lanjutnya, usaha pertanian tanaman durian perlu
terus dilestarikan agar salah satu komoditi buah andalan Sumut
itu benar-benar mampu berperan menopang pengembangan
pariwisata di wilayah tersebut.
Jika melihat kondisi Kota Medan saat ini dengan kunjungan
wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara yang terus
meningkat, berarti kota ini membutuhkan lokasi kuliner lebih
banyak.
Nurhajizah juga menyatakan optimistis buah durian memiliki
potensi menggerakkan ekonomi jika pengembangan usaha komoditi
tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
“Selain itu, juga dapat ikut menopang pengembangan pariwisata
di Sumut,” tuturnya.
Sebelumnya, Ribka Bukit atas nama rekan-rekannya selaku
pemilik Nande Durian, berharap usaha yang baru mereka buka
tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas.
“Kami juga siap mendukung program percepatan pengembangan
wisata kuliner yang dewasa ini gencar dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Medan,” ujarnya. (LMC-02)

