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Product 



Dairy Product  

• adalah jenis bahan makanan yang terbuat 

dari hasil olahan susu. Definisi dari dairy 

produk adalah bahan makanan yang 

berbasis susu, termasuk di antaranya 

adalah susu itu sendiri, cream, butter, dan 

keju. 



MILK 

 

• Adalah bahan cair hasil perahan dari 
hewan menyusui, misalnya sapi, kambing 
kerbau, unta, domba dan keledai. 

• bahan makanan yang kaya zat gizi, 
bersifat mudah rusak, sehingga perlu 
pengetahuan yang cukup agar dapat 
menangani susu dengan tepat. 



MACAM-MACAM PRODUK SUSU 

• SUSU SEGAR  

• SUSU PASTEURISASI 

• EVAPORATE MILK 

• CONDENSED MILK 

Susu pasteurisasi Fresh milk 



MACAM PRODUK SUSU 

 

 

• SUSU BUBUK 

• CREAM 

• MENTEGA 

• CHEESE 

• SUSU ASAM  

 
butter 

yogurt 

Susu bubuk 

cream 

cheese 



   CHEESE... 

Edam cheese 

Cheddar  

Blue cheese  

Cream  

Cheese 



Cheese 

• Jenis-jenis Keju 
 

1. Hard Cheese  

       Contohnya:  Cheddar, Edam , Gouda, Emmental,  

       Gruyere cheese, mempunyai Kandungan airnya antara  

       35 s.d 40%.   

 

2. Very Hard Cheese 

       Contohnya: Parmesan dan Romano. Kandungan  

       airnya maksimum 35%.  



 Cheese 

3. Soft atau Cream Cheese 

      Contohnya; Cream Cheese, Feta, Mozarella. Adalah  

      keju lunak yang kandungan air nya tinggi diatas 50%. 

 

4. Semi-Soft Cheese 

       Contoh nya : st. pauline, munster, rata-rata kandungan  

      airnya 40  s,d  50%. 



Cheese 

5. Whey Cheese (Air pisahan Keju) 

      Keju yang dihasilkan dari proses pemanasan “whey”,  

      merupakan hasil pemisahan air dengan keju sehingga  

      didapatkan butiran-butiran dari sisa-sisa protein yang  

      tertinggal. contoh: Ricotta Cheese 



Cheese 

• Kandungan Gizi Pada Keju: 

- Mempunyai kandungan Protein yang  

   tinggi. 

- Mineral; Calcium,Fosfor 

- Vitamin D, vitamin A, Vitamin B1, Vitamin  

   B2, Vitamin B6 dan Vitamin B12. 



Butter 

• Butter atau mentega terbuat dari lemak 

susu hewan yang diproses dengan bahan 

pendukung lainnya, seperti air, garam, dan 

susu. Karena terbuat dari lemak hewani, 

aroma mentega lebih tajam dan 

menggiurkan selera. Warna mentega 

kuning pucat dan mudah meleleh. 

Mentega mengandung vitamin A,D,Protein 

dan karbohidrat. Pengganti dari metega 

adalah Margarin. 



Butter 

Jenis-jenis butter: 

- Salted Butter 

- Unsalted Butter 

- Roombutter, mentega putih yang mempunyai wangi 

yang tajam 



 

Fungsi Produk Susu 

 
• Sebagai cairan untuk membuat adonan, 

khususnya dessert dan pastry bakery  

• Sebagai pengental creamed soup, digunakan 

cream 

• Sebagai bahan body salad, khususnya 

beberapa jenis keju 

• Sebagai bahan garnish, misalnya cheese 

• Sebagai bahan pengisi (stuff/filling) main dish, 

misalnya cheese pada escalope cordon blue 

• Sebagai pengkilap, misalnya butter digunakan 

glaze. 



KUALITAS PRODUK SUSU 

• memiliki warna, bau, dan rasa khas susu, 

• tidak pecah jika dimasak  

• Bersih/tidak mengandung kotoran 

• tidak boleh mengandung bahan peracun 

/tidak mengandung bibit penyakit. 



Hal-hal yang perlu diperhatikan 

• Susu segar harus secepatnya digunakan agar tidak basi, 
jika tidak segera digunakan, pasteurisasikan terlebih 
dahulu  

• Susu kemasan sebaiknya langsung habis pakai setelah 
kemasan dibuka. Bila kemasan telah dibuka tetapi 
produk susu belum habis, tutup rapat kemasannya, 
kemudian simpan di refrigerator,  

• Jangan menggunakan produk susu yang menunjukkan 
perubahan penampilan kemasan, perubahan warna, 
rasa,bau & cek tanggal karluarsanya (exp date). 

• Produk susu dalam kemasan kaleng bila tidak habis 
pakai setelah kaleng dibuka, harus dipindahkan ke 
wadah plastik yang bersih dan tertutup 



TEKNIK PENYIMPANAN 

• Susu segar (fresh milk) disimpan dengan container yang 

biasa dipakai untuk menyimpan susu tersebut. 

• Harus disimpan di dalam refrigerator (fresh milk & susu 

pasteurisasi) 

• Fresh milk dibeli setiap hari dan seperlunya. 

• Susu bubuk disimpan di tempat yang kering dengan 

wadah yang tertutup rapat.  

• Simpan produk susu ditempat sejuk dan kering, 

tidak terkena sinar matahari langsung, jauh dari 

bahan lain yang berbau tajam karena susu mudah 

menarik bau yang keras. 

 



Cara penyimpanan produk 

olahan susu 

No. Jenis Susu Tempatnya Temperaturnya 
Lama 

disimpan 

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Susu segar  

 

Susu 

pasteurisasi 

 

Susu kental 

manis 

 

Susu bubuk 

Wadah terbuka 

 

Wadah 

Terbuka/wadah 

Tertutup 

Tertutup 

terbuka 

 

Terbuka 

Tertutup dan 

kering 

Temperatur ruang Lemari es 

4oC - 10°C 

Temperatur ruang Lemari es 

4oC– 10 oC 

 

Temperatur ruang  

25oC – 30 oC 

 

Temperatur ruang 

 6 jam 

 

12 jam 

 

 

6 bulan 

 

 

8-20 hari 

1 bulan  

lebih 



BAHAN MAKANAN  

KERING 



BAHAN MAKANAN KERING? 

bahan makanan yang 

bersifat kering dan kadar 

airnya rendah serta tidak 

mudah busuk  



1. Pasta 

     Berasal dari kata paste yang 
berarti adonan tepung. Pasta 
adalah hasil adonan tepung 
terigu yang dikeringkan. 

     Misalnya: spaggeti, macaroni 

2.  Tepung Terigu 

     merp. bhn makanan yang 
terbuat dari gandum dan sangat 
berguna dalam pembuatan roti.  

 Misalnya: spaggeti dan mie 

 

JENIS–JENIS BAHAN MAKANAN KERING 
 



Kind of pasta 



Memilih Bahan Makanan kering 
 

Cara memilih tepung yang berkualitas baik, yaitu 
warnanya putih bersih (tidak ada kutu), aroma 
atau baunya tidak apek. Jika tepung dalam 
kemasan, pilihlah yang maih utuh/kemasan tidak 
rusak serta perhatikan tanggal kadaluarsanya. 

 



• Tempat penyimpanan kering 

 

• Suhu ruang 

 

• Wadah tertutup rapat 

 

Menyimpan Bahan Makanan kering 
 



GROCERIES 

• bahan makanan yang tersedia di pasaran dalam 
bentuk kemasan (botol, kaleng, plastik, 
alumunium packing, bungkus kertas) baik bahan 
dasar maupun bahan hasil olahan  

• tahan lama karena telah melalui tahap 
pengawetan seperti pengeringan dan sterilisasi 
serta didukung oleh pengemasan dan 
penyimpanan yang baik. 

• Ex: tepung, pasta, makanan kaleng.  

 



GROCERIES 

sauce botlle 
tabasco tauco 

 Oil 



Dry Herb &Spices 

 Can Pack 

 Bottle, Jar 



FINISH…… 

ANY QUESTION???? 



 

SEE U  


