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Pengertian Bahan 

Makanan 

  

     Bahan makanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

 Bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

 Bahan makanan hewani yang berasal dari binatang atau hewan 

 

 Bahan Makanan Nabati 

     Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal  dari  

     tumbuh-tumbuhan. Bahan makanan nabati dibagi menjadi 2 jenis,  

    yaitu : 

 Sayuran (Vegetables) 

 Buah-buahan (Fruits) 

 



Vegetables (Sayuran) 

 Yang dimaksud dengan sayuran disini adalah  
jenis tanaman atau bagian dari tanaman yang 
dapat di makan, baik yang di ambil dari akar, 
daun, bunga dan bagian-bagian lainnya. 

 Beberapa diantara nya di sajikan dengan setelah 
di masak, dan ada yang dapat di makan dalam 
keadaan mentah (tidak di masak terlebih 
dahulu).  



Root Vegetables (sayuran akar): 
 Yaitu semua bahan yang diambil dari  

bawah permukaan tanah, yang terdiri  

 dari: 

1. Root   (sayuran umbi akar)  

2. Tuber  (sayuran umbi batang) 

3. Bulb    (sayuran umbi lapis) 

Dalam penggunaan nya, sayuran dapat di bagi 
di dalam dua kategori besar (Root Vegetable 
dan Green Vegetable): 



 

 Green Vegetables (sayuran hijau): 
  

     Yaitu semua sayuran yang di ambil  

       dari permukaan  tanah, yaitu terdiri dari: 

1. Stems Vegetables  (Sayuran batang) 

2. Leaves Vegetables (Sayuran daun) 

3. Flowers Vegetables (Sayuran bunga) 

4. Fruits Vegetables (Sayuran buah) 

5. Seed & Legumes  (Kacang & polong)      



 

 

 

ROOT VEGETABLES 



 

Sangat berguna di dalam komposisi menu , sebab mengandung banyak 
zat tepung, zat gula untuk energi, dan sebagian protein serta beberapa 
garam mineral dan vitamin dan juga sebagai sumber cellulose dan air. 

 

Yang termasuk kedalam  kategori tersebut : 

1. Wortel (Carrot)  4. Rebung (Bamboo Shot) 

2. Lobak (Turnip) 5. Red Beet (Beet Root) 

3. Radish 

 

 
Root (Sayuran umbi akar): 
 



 Semua jenis kentang , baik yang Non Waxy (kadar 
tepung tinggi-kadar gula rendah), maupun Waxy (kadar 
tepung rendah –kadar gula tinggi). 

Yang termasuk ke dalam kategori tersebut adalah: 

1. Cassava (ketela pohon) 

2. Potato : 1.Waxy Potato : High in sugar, low in starch 

                     2.Non Waxy Potato : High in starch 

3. Sweet Potato (ubi jalar) 

4. Jerusalem Artichoke  

Tuber (sayuran umbi batang): 



1. Fennel (foeniculum vulgare; 

        atau adas) 

1. Kohlrabi 

2. Leek (bawang prei) 

3. Onion (bawang bombay) 

4. Shallots (bawang merah) 

5. Garlic (bawang putih) 

 

Bulb (sayuran umbi lapis): 



 

 

GREEN VEGETABLES 



1.  Asparagus 

       Berasal dari negara Amerika dan banyak di tanam di   

       kawasan Amerika bagian Utara, penyimpan di dalam  

       chiller (5-10°c), lama penyimpanan 3-5 hari, 

       mempunyai kandungan serat  yang  tinggi dan anti  

       oksidan, ada 2  jenis asparagus  

       yaitu yang fresh berwarna hijau  

       segar dan yang berwarna putih. 

             

Stems Vegetable (sayuran 
batang): 



2. Bamboo Shoot (Rebung) 
      Adalah tunas yang masih muda  yang  

      biasa tumbuh pada akar bambu,  biasa 

      di simpan di dalam chilling storage (5-10°c), 

      biasa di gunakan untuk bahan  

      pembuatan lumpia ataupun sayuran. 

 

3.  Celery (Seledri) 
      Termasuk kedalam sayuran batang,  

      di gunakan sebagai bahan pemberi  

      aroma, juga sebagai bahan pembuat sup  

      atau makanan pembuka dingin/salad. Merupakan jenis   

      tanaman sayuran yang tumbuh di daerah dataran tinggi,  

      Eropa dan Asia. 

      

 



 

 

 

5. Kailan (gai-lan) 

    Adalah sayuran yang berdaun     

     tebal, berwarna hijau, datar dan  

     mengkilap dan mempunyai batang 

     yang tebal, serta kepala bunga yang    

     kecil, dan merupakan tanaman budi daya. Penyimpanan    

     nya di dalam chilling storage (5-10°c),  biasanya di     

     gunakan di dalam masakan Tionghoa kanton dengan  

     cara di tumis. 

 

     



1. White cabbage 
2. Green cabbage 
3. Red cabbage 
4. Brussels sprouts 
5. Chinese cabbage 
6. Chicory 
7. Lettuce 
8. Spinach 
9. Water cress 

Leaves Vegetable 



Leaves Vegetable (sayuran 
daun): 

1. White cabbage  (Kol; Kubis; Kobis) 

       Tumbuh dan di tanam di semua  

       daerah yang berhawa sejuk, kol  

       terdiri dari lapisan-lapisan daun yang  

       menguncup dan kuncupan daun tersebut tampak   

       seperti bola. Kualitas yang baik, daun kol terdiri dari  

       bulatan utuh yang kompak, berwarna daun segar,  

       mudah patah, dan tidak layu, dalam penyimpanan  

       nya pada temperatur 5-10°c, lama penyimpanannya 

       biasanya 5 – 8 hari. Mempunyai banyak macamnya,         

       menurut warnanya ada yang merah, hijau, ataupun  

       putih. Musim: Agustus-september. 



2. Red Cabbage (kubis merah) 
      Sayuran ini tumbuh di tanah yang 

      subur dan mempunyai kelembaban  

      yang baik, biasanya 

      banyak di tanam pada saat musim  

      semi dan di panen pada akhir  

      musim gugur, berasal dari  

      kawasan Eropa Bagian Utara, Amerika, Canada dan    

      Cina. Daunnya berwarna merah gelap/ungu dan  

      banyak mengandung anti oksidan. Biasa di gunakan    

      sebagai bahan pembuatan “salad “ dan “coleslaw”,  
      ataupun “braising”. 

      



3. Brussels Sprout (kubis belgia) 

      Termasuk ke dalam golongan kubis-kubisan,  

       mempunyai daun yang berwarna hijau, berbentuk  

       seperti miniatur kecil dari kubis dan berukuran diameter  

        2,5-4 cm, sudah terkenal sejak lama di Brussel, Belgium  

        sehingga dinamakan Brussels Sprout , tumbuh di daerah  

       yang mempunyai suhu udara  7-24°c, penghasil  

       terbanyak sayuran tersebut  

       berasal dari California, Amerika  

       Serikat dan biasa nya  

       di kemas dalam kemasan 

       Frozen Food. Biasanya dimasak 

       dalam bentuk utuh/mengirisnya  

       menjadi dua atau empat bagian. 



4. Chinese Cabbage (sawi putih/pecay) 

      Mempunyai kumpulan daun yang bulat lonjong, tulang   

        daun  nya agak lebar dan lembut, daunnya juga  

        menguncup dengan rapat, warna daunnya  hijau dan  

        warna tulang daunnya adalah putih.  

        Kualitas yang baiik; daun menguncup dengan rapat  

        dan tampak segar ,tidak ada bekas gigitan ulat  

        ataupun binatang lain pada daunnya. Penyimpanan    

        pada chilling storage dengan temperatur 5-10°c, di   

        simpan pada keranjang  atau  

        kotak yang berlubang- 

        lubang lama penyimpanan 3-5 hari. 

       



5. SAWI 

       Berdaun lonjong halus, tidak  

       memimliki bulu-bulu dan  

       tidak menguncup, sehingga jenis 

       ini kadang-kadang  di  

       sebut sawi kembang. Sawi Hijau  

       mempunyai rasa yang agak pahit, sawi yang baik   

       adalah sawi putih dan sawi huma. Penyimpanan di  

       dalam chilling storage (5-10°c),  

       dapat di pakai dalam  membuat  makanan  

       pendamping, soup. 

       Cara memasak:  Tumis atau pun Blanching. 
        



 

6. Arugula (rocket wild) 
      Daun salad yang populer,  

      dengan daun nya berwna hijau,  

      lembut dan terbagi, rasanya agak       

      pedas, bisa hidup di dalam pot 

      atau pun ditanam di perkebunan dengan tanah yang    

      subur. Banyak di panen pada pertengahan  musim semi,     

      pada bulan maret – juli, dan biasanya di jual di dalam  

      kemasan plastik.     

      Biasanya di buat untuk campuran salad dan 

      burger. 



7. Lettuce (daun selada) 

      Ada banyak jenis dari daun selada ,  

       tapi pada umumnya  terdapat 3 jenis  

       yang biasa di pergunakan: 

       a. Head Lettuce : tampak seperti kol dengan daun yang  

          tipis dan hijau . 

      b. Iceberg Lettuce : tampak juga seperti kol dengan daun  

          yang tipis dan hijau muda atau hampir serupa warna  

          kol. 

      c. Romaine Lettuce : tidak banyak tumbuh di Indonesia. 

       Bersifat mudah rusak, dan biasanya di simpan dalam  

       chilling storage (5-10°c), lama penyimpanan 3-5 hari,  

       musim nya pada bulan agustus-september. 

      



Macam-macam daun salad/Lettuce 

                                        

Iceberg 

Lettuce 

BostonsLettuce 

Lollo 

Rossa 

Romaine Lettuce 



 

 
8.  Selada Air (watercress) 
        Adalah tanaman tumbuhan  

        sayuran hijau yang mempunyai  

        batang  yang kecil dan daun berwarna hijau bersih  

        di mana biasa nya tumbuh di daerah dingin Eropa  

       dan Asia di gunakan dalam pembuatan salad dan soup,  

       penyimpanan nya dalam suhu dingin. 

 



 Artichoke 

 Broccoli 

 Cauliflower 

 

 

 

Flower vegetable : 



Flower Vegetable (Sayuran 
bunga): 

1. Artichoke 

      Adalah salah satu sayuran yang 

      populer di Eropa dan biasanya      

      tumbuh di Eropa dan Asia pada akhir 

      musim penghujan, biasa digunakan  

      sebagai bahan pembuatan untuk salad dengan di 

      tambahkan saus vinaigreete    



2. Broccoli (brokoli) 
        Bagian brokoli yang dimakan adalah bagian 

        kepala bunga yang tersusun rapat seperti  

        cabang pohon dengan batang yang tebal,  

        sebagian dari kepala bunga itu di  

        tutupi dengan dedaunan. Masa tanam dari brokoli  tersebut sekitar  

        55-100  harian, dan biasa tumbuh di  daerah dingin. Banyak  

        mengandung serat dan baik untuk kesehatan mata dan saraf, dan  

        cocok bagi yang diet.  

        Biasanya di masak dengan cara direbus atau di  

        kukus, pemasakan yang terbaik adalah dengan cara di  

        kukus di mana agar semua nutrisi dan vitamin yang  

        terkandung di dalam nya tidaklah hilang. Di simpan di 

        dalam chilling storage dengan suhu 5-10°c. 



3. Cauliflower /Kembang Kol     

      Di kenal juga sebagai kubis bunga atau  

       bunga  kol, bentuknya seperti brokoli  

       berwarna krem dan tidak ada noda coklat,  

       bintik coklat pada bunga  kol menandakan 

       mereka tidak lagi segar.  

       Bagian batang terasa keras dan daun  

       bunga kol memiliki warna hijau cerah dan tidak layu.  

       Bunga kol yang segar tidak memiliki bau yang aneh,  

       penyimpanan nya dalam chilling storage , di dalam wadah  

       bersih yang kering dengan di tutup oleh plastik berlubang   

       agar bunga kol tidak menjadi lembek dan basah. 

       Dengan suhu yang baik bisa bertahan 5-7 hari dalam  

       penyimpanannya.  



 
 Corn 
 Cucumber 
 Eggplant 
 Gherkin 
 Okra  
 Pumpkin 
 Sweet pepper 

Fruits Vegetable 



Fruit Vegetable (sayuran buah): 
1. Corn (jagung) 

      Adalah sayuran buah yang 

       mempunyai bulir yang  

       banyak , mempunyai kandungan    

       karbohidrat  yang tinggi, air dan gula. Jagung dengan  

       kualitas terbaik berwarna kuning keemasan, berbulir  

       penuh dan tidak keriput, bonggol dan daun penutupnya   

       segar dan  mempunyai  berat yang sama, serta rasanya  

       manis. Penyimpana nya di dalam chilling storage,  

       dengan temperatur (5-10°c), dalam wadah yang kering  

       dan bersih. Agar jagung  tidak mudah rusak. 



2. Cucumber (mentimun) 

       Mempunyai kandungan air yang  

        tinggi serta serat pada kulitnya, biasa 

        tumbuh di daerah tropis seperti  

        Indonesia. Di panen disaat belum  

        masak benar, agar  kandungan air  

        tetap terjaga, biasa di makan di  

        Indonesia sebagai bahan lalaban, acar, dan sayuran,  

        ataupun di buat sup dingin. 



3. Pumpkins (labu) 

      Berasal dari benua Amerika,  

       Afrika, India, Cina dan daerah  

       Tropis. Di kenal juga dengan nama  

       labu kuning.  Mempunyai bentuk  

       yang bulat hingga bulat panjang, kulitnya keras, serta   

       lapisan daging, dan biji di dalamnya. Buah labu yang  

       masak daging buah nya berwarna jingga dan berasa  

       manis. Mempunyai kandungan karbohidrat serta beta  

       karoten yang terkandung dalam warna kuning-oranye  

       pada dagingnya yang baik untuk mata dan kulit, serta  

       reproduksi.  Dalam pemasakan nya biasa di buat untuk  

       soup. 



4. Gherkin (mentimun gherkin) 
       Buahnya berukuran kecil berukuran  

       sekitar 2,5-5 cm. Gherkin tumbuh di 

       dalam semak mentimun biasa,  

       asalnya dari Prancis, dikenal juga dengan nama    

       mentimun cornice dan tumbuh di tempat dingin.  

       Biasa di panen disaat sebelum masak, agar  kualitas  

       buah nya tetap terjaga. Biasa di jual dalam 

       bentuk acar dan di kemas dalam bentuk Jar. 



4. Paprika (Sweet Pepper) 

       Di kenal juga dengan nama Capsicum yang berasal dari  

        nama latinnya (Capsicum annuum L), orang  

        menyebutnya juga Bell Pepper di karenakan bentuknya  

        yang seperti Bell atau lonceng. Berasal dari Amerika  

        Selatan, dan tumbuh di daerah pegunungan. Buahnya  

        berasa manis dan sedikit pedas, dan berwarna hijau,  

        merah, kuning dan ungu. Mengandung anti oksidan  

        tinggi,  biasa digunakan dalam pembuatan salad. Bisa  

        dimakan dalam keadaan mentah atau dimasak    

        dahulu. 

 



5. Eggplant (Terung) 
       Sayuran yang diambil buahnya , 

       berasal dari daerah selatan dan timur  

       Asia, India, dan Srilangka, kemudian  

       di bawa oleh para pedagang Arab  

       ke wilayah Eropa. Buah Terung atau  

       di kenal juga dengan nama Terong mempunyai  

       berbagai  warna dan ukuran terutama ungu, hijau dan  

       putih. Buah nya padat dan berasa agak pahit  

       dikarenakan mempunyai banyak biji kecil lembut  

       yang dapat dimakan dan mengandung nikotin, besar   

       buah  berdiameter kira-kira 3 cm, biasanya di gunakan  

       sebagai bahan pembuatan  makanan penyerta seperti  

       ratatouille. 
         



6. Okra (ochra) 

      Dikenal juga  

       dengan nama  

       Lady’s Fingers,  

       dikarenakan bentuknya  

       yang mirip jari wanita , sayuran hijau yang mengandung  

       banyak serat, kulitnya mempunyai rambut halus, biasa  

       tumbuh di daerah berhawa hangat seperti di daerah  

       India, Timur Tengah dan Asia Tenggara.  

       Dimasak untuk Soup, tumis ataupun stewed. 

        



1. String bean 

2. Long bean 

3. Green peas 

4. Lentils 

5. Candlenuts 

 

 

Seed and legumes 



Seed and Legumes (biji-bijian 
dan polong-polongan): 

1. Green Beans (Buncis) 
       Dikenal juga dengan nama String Beans, Snap  

       Beans atau French Beans,  biasa nya dimasak  

       dengan cara di steamed,  boiled, stir fried, atau  

       saute , atau pun di buat tempura. Penyimpanan  

       nya dalam chilling storage (5-10°c). 



2. Long Beans / String Bean  

     (Kacang Panjang) 

      Biasa tumbuh di kawasan panas  

       di Asia,  yang mudanya biasa di  

       makan mentah di jadikan  

       sayur atau lalapan di karenakan  

       serat-seratnya yang masih lunak,  

       proses pemasakan  yang  

       umum adalah di blanch, atau stir fried.  

       Penyimpanan dalam keadaan bersih di chilling  

       storage. 

       



3. Candlenuts (Kemiri) 

      Adalah tumbuhan yang bijinya di  

       manfaatkan sebagai bahan pembuat  

       makanan. Biasa tumbuh di seluruh daerah Tropis, dari  

       India sampai Pasifik dan daerah asalnya adalah Hawai,  

       biasa di gunakan dalam pembuatan masakan Indonesia  

       dan Malaysia sebagai bahan pembuat bumbu.  

       Penyimpanan dalam tempat yang bersih dan dalam   

       suhu ruangan. 

 



4. LENTILS  

      Termasuk ke dalam golongan 

       kacang-kacangan, warna  

       kacang lentil bervariasi dari  

       kuning, jingga-kemerahan, hijau, coklat, dan hitam. Bisa di  

       buat sebagai soup, makanan vegetarian, atau pun sebagai  

       karbohidrat dalam makanan. Penyimpanan nya dalam  

       suhu ruangan, di Indonesia banyak di jual di dalam   

       kemasan dan di jual di pasar swalayan. Negara penghasil   

       India, Turki, Iran, dan Amerika Serikat 

        

        

       

 

 



1. Straw Mushroom 

2. Cloud Ear Fungus 

3. Cultivated mushroom 

4. Enoki 

5. Truffle 

Mushroom 



Mushroom (Jamur): 

1. Cultivated Mushroom / jamur kancing 
       Atau di sebut juga champignon, adalah 

       jamur pangan yang berbentuk hampir bulat  

       seperti kancing, berwarna putih bersih, krem, ataupun   

       colat muda,  jamur ini adalah jamur yang paling  

       banyak di budidayakan di dunia saat ini. Tersedia di  

       Indonesia dalam bentuk yang fresh atau dalam kemasan    

       kaleng. 



2. Straw Mushroom  

      (Jamur Merang) 

      Banyak di budidayakan di  

       daerah Asia Timur dan Asia  

       tenggara,  jamur merang muda  

       berbentuk bulat telur, berwarna cokelat gelap hingga  

       abu-abu dan dilindungi selubung, Jamur merang yang  

       biasa di gunakan saat ini adalah jamur merang muda  

       yang tudungnya belum berkembang. Biasa di gunakan  

       sebagai bahan mie ayam, tumis jamur, pepes ,sup, dll. 



3. Cloud ear Fungus (Jamur Kuping) 

    Lebih di kenal dengan nama  

       Jamur kuping. 

       Jamur Kuping biasa tumbuh  

       di pohon-pohon  yang tumbuh  

       di daerah pegunungan.  

       Di namakan jamur kuping karena bentuknya melebar    

       mirip daun telinga manusia, mempunyai tekstur jelly  

       yang unik dan kenyal, jika dalam keadaan segar. Jamur  

       yang mempunyai kualitas baik mempunyai warna  

       hitam pada bagian bawah tubuh dan warna coklat  

       pada bagian atas jamur,  jamur tersebut biasa di jual  

       dalam bentuk kering dan bila di gunakan di rendam di  

       dalam air terlebih dahulu.  

 



4. Truffle (Jamur Truffle) 

     Truffle merupakan sejenis 

        jamur tuber yang sangat  

        mahal harganya, mahal  

        di karenakan sangat sulit di  

        budidayakan dan biasa tumbuh liar di hutan-hutan  

        pada pohon tertentu. Terkenal sejak abad 14 dan  

        menjadi makanan para bansawan di Perancis, biasanya  

        di sajikan sebagai irisan-irisan tipis pada makanan dan    

        di sajikan bersama dengan foie gras. Terdapat dua jenis  

        macam jamur saat ini yaitu yang berwarna hitam dan  

        putih. 



4. Jamur Enoki 

     Mempunyai nama panjang Enokitake,   

       sering disebut juga Winter Mushroom  

       atau jamur musim dingin. 

       Memiliki ukuran yang cukup kecil, 

       mempunyai bentuk yang panjang tipis,  

       dan rapuh, berwarna putih mempunyai aroma yang  

       wangi bila di buat sup.  

       Banyak terdapat di musim dingin, di bulan September  

       sampai dengan Maret. Tempat aslinya berasal dari   

       Jepang dan Cina dan banyak di budidayakan saat ini.   

       Untuk di Indonesia biasanya banyak di jual di dalam  

       bentuk kemasan . 



Fungsi Sayuran 

 Sebagai penambah nilai gizi pada makanan 

 Memperlancar proses pencernaan 

 Isi masakan yaitu Appetizer dan Soup 

 Bahan penyedap dalam pembuatan Stock 

 Garnish pada makanan 

 Bahan pemberi warna 

 Sebagai side dish 

 Sebagai lalapan dalam makanan Indonesia. 



Fungsi Sayuran 
Beef Steak 

Vegetable Salad 

Gado-gado 



Kualitas Sayuran 

 Sayuran harus tampak bersih, tidak diselubungi tanah 
atau kotoran maupun memar akibat benturan 

 Daun sayuran tampak segar, tidak layu, kering, atau 
terdapat bekas serangan hama 

 Sayur-sayuran berbiji atau kacang-kacangan tampak 
penuh berisi, mudah patah dan bijinya belum tampak 
jelas 

 Harus berwarna cerah dan berpenampilan segar 



Penyimpanan Sayuran 
 Temperatur ruangan harus sejuk 

 Sayuran yang berwarna hijau di simpan pada keranjang 
atau wadah plastik yang berlubang-lubang 

 Sayuran yang berasal dari umbi lapis/akar di simpan di 
tempat yang terbuka (suhu ruang) 

 Lama penyimpanan sayuran lebih kurang 3-7 hari, jika 
disimpan di dalam lemari pendingin 

 Dalam suhu kamar seperti wortel, terong, kol, buncis, 
tomat, dalam keadaan baik hanya bisa di simpan 2-3 hari 

 Bagian sayuran yang sudah rusak atau memar di buang 

 Sebaiknya sayuran tidak perlu di cuci pada saat akan di 
simpan karena di khawatirkan sayuran menjadi lembab 
atau memar. 



LATIHAN SOAL: 

 Pertanyaan : 

1. Sebutkan klasifikasi dari sayuran? 

2. Mengapa sayuran memerlukan sirkulasi udara yang baik 
di dalam penyimpanannya? 

3. Sebutkan beberapa macam sayuran yang di hasilkan 
dari jenis bunga-bungaan? 


