
Kecap Asin/Manis

BAHAN:

1 kg kedelai putih atau hitam

3 gr ragi tempe

3 lbr daun salam

2 btg serai

3 Daun jeruk 1 lembar

4 cm lengkuas

1 sdt pokak

6 kg gula merah

1 Â½ lt air untuk melarutkan gula merah

800 gr garam untuk 4 liter air

CARA MEMBUAT:

  Cuci  kedelai  dan  rendam dalam 3  liter  air  selama  satu  malam. 

Kemudian rebus sampai kulit kedelai menjadi lunak. Tiriskan, dinginkan 

di tampah. 

  Beri ragi tempe pada kedelai yang didinginkan. Aduk hingga rata 

dan simpan pada suhu ruang (25-30Â° Celcius) selama 3-5 hari. 

  Setelah  kedelai  ditumbuhi  jamur  yang  berwarna  putih  merata, 

tambahkan larutan garam. Tempatkan dalam suatu wadah dan biarkan 

selama  3-4  minggu  pada  suhu  ruang.  Batas  maksimum  proses 

penggaraman adalah dua bulan. 

  Segera tuangkan air bersih, masak hingga mendidih lalu saring. 

  Masukkan  kembali  hasil  saringan,  tambahkan  gula  merah  dan 

bumbu-bumbu. Bumbu ini (kecuali daun salam, daun jeruk dan serai) 

digiling  halus  dulu  dan  campur  hingga  rata.  Banyaknya  pemakaian 

gula  merah  tergantung  untuk  kecap  asin  atau  kecap  manis  (lihat: 

catatan). 

  Setelah  semua  bumbu  dicampurkan  ke  dalam  hasil  saringan, 

masak sambil terus diaduk-aduk. Perebusan dihentikan apabila sudah 

mendidih dan tidak berbentuk buih lagi. 

  Setelah adonan tersebut masak, dinginkan dan saring dengan kain 

saring. 

  Kecap siap untuk dikemas. 

CATATAN:

  Penambahan  gula  merah  untuk  kecap  manis  setiap  1  ltr  hasil 

saringan membutuhkan 2 kg gula merah. 



  Penambahan  gula  merah  untuk  kecap  asin  setiap  1  ltr  hasil 

saringan membutuhkan 2.5 ons gula merah. 

  Pemberian ragi harus sesuai jumlahnya dengan banyaknya kedelai, 

agar tidak menimbulkan kegagalan jamur yang tumbuh. 

  Setelah direbus dan ditiriskan,  kedelai  harus  didinginkan dengan 

sempurna. Bila tidak ragi yang ditebarkan di atasnya akan mati. 

  Bahan baku untuk  pembuatan kecap,  selain  dari  kacang kedelai 

dapat juga dari biji kecipir, dengan proses pembuatan yang sama. 

Tapai Singkong

BAHAN :

• Singkong segar dan baru 

• Ragi tape secukupnya 

CARA MEMBUAT :

1. Singkong dikupas  dan dikerik  bagian yang licin  sampai  terasa 

kasar dan cuci sampai bersih. 

2. Potong  singkong  atau  biarkan  utuh  sesuai  selera,  kemudian 

rebus sampai matang. Dinginkan diatas tampah/nyiru. 

3. Setelah dingin, taburkan ragi dan balik-balikkan singkong sampai 

ragi rata. 

4. Siapkan  panci,  baskom  atau  bakul  rotan,  alasi  dengan  daun 

pisang beberapa lapis baik di dasar maupun dinding panci, susun 

singkong lalu tutup dengan lapisan daun pisang, tutup rapat dan 

bungkus dengan kain atau selimut,  letakkan di tempat hangat 

dan diamkan selama 48 jam. 

Tempe



Bahan:

Kacang kedelai 2kg

Ragi tempe 1 sdm 

Tepung Sagu/Tapioka 1 sdm 

Cara membuat:

Rebus air di panci, setelah mendidih angkat.

Masukan kacang kedelai kedalam panci yang berisi air mendidih tadi, 

diamkan sampai air hangat.

Kacang kedelai tadi di buang kulitnya, sampai bersih.

Rebus kacang kedelai sampai airnya mengeluarkan buih/empuk.

Buang air rebusan tadi sampai kering, lalu masukan kacang kedelai 

kewadah yang datar yang bawahnya dialasi kain/handuk kecil, biar 

meresap dan tempe cepat kering.

setelah kacang kedelai kering, pindahkan tempe ke wadah yang 

cekung/bowl. Masukan Ragi tempe dan tepung sagu sambil di aduk 

aduk dan tercampur rata. Masukan Tempe kedalam Plastik dan 

rapatkan ujung plastiknya. Tusuk tusuk Plastik dengan ujung pisau 

sebanyak 8 tusukan dan di baliknya 8 tusukan,untuk mendapatkan 

udara.

Setelah semua selesai masukan tempe ke dalam tempat yang 

hangat/kotak, tutup dengan kain/handuk kecil, jangan di buka buka 

kurang lebih selama 36 jam.

Ragi tempe dapat diperoleh di penjual kacang kedelai, ragi ini beda 

dengan ragi roti atau ragi tape

Yoghurt



1.Ambil susu segar beku, yang sesuai standart diatas 

2.Perendaman susu (Towhing) 

Susu beku direndam dalam bak dengan air mengalir sampai cair 

selama 1,5 – 2jam sampai cair, perendaman tidak boleh lebih dari 3 

jam karena akan mengakibatkan susu rusak 

3.Pembukaan kemasan susu 

 Pastikan kondisi susu tidak menggumpal 

Bersihkan dulu kemasan sampai bersih dan kering 

 Sebelum dipanaskan tes susu tersebut dengan alkohol dengan 

perbandingan 1 : 1 cc 

 Saring susu dengan saringan teh yang bersih 

3. Pasteurisasi (pemanasan susu) 

- cara memanaskannya sama dengan diatas, setelah mencapai 80 

derajat dinginkan sampai susu susu turun menjadi 40 derajat. 

4.Penyiapan bakteri 

-Siapkan 2 jenis bakteri, yaitu bakteri lactobacillus Bulgaricus dan 

Strephtillus Thermopillus. Bakteri ini bisa didapatkan di Balai Besar 

Peternakan 

5. Pencampuran bakteri dengan susu 

Susu disiapkan dalam panci, siapkan bakteri dan tuangkan dengan 

perbandingan 3 liter susu dengan 1 sendok makan masing-2 

bakteri.selama proses pencampuran harus ada api (lilin/lampu spirtus) 

didekat antara bakteri dan susu. Ini fungsinya untuk membunuh dan 

menjauhkan bakteri perusak. 

6. Inkubasi 

Setelah pencampuran susu dimasukkan kedalam wadah inkubator 

dengan lampu listrik 25 watt selama 4 jam.Inkubator bisa dibuat 

sendiri dari kardus/streoformbox 

7. Penyimpanan 

Masukkan yogurt kedalam pendingin sampai membeku 

8.siap saji 

Yoghurt lebih enak jika dimakan dengan buah manis 

Manfaat yoghurt 

1. Mengobati infeksi pada saluran pencernaan 

2. Menurunkan kadar kolesterol 



3. Sebagai obat antiseptik alami 

4. Mencegah kanker usus 

5. Mempercepat penyembuhan TBC dan asma 

6. Alat kecantikan (masker) yang berfungsi untuk menghilangkan flek 

pada wajah 

7. Mencegah strok dan diabetes 

8. Viagra (Jreng) Alami 

Tips penyajian yoghurt 

• Jangan dicampur dengan es batu 

• dapat ditambah dengan perasa (gula, sirup,jus atau buah segar) 

• Bisa sbagai pengganti mayones pada salad 
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