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yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami daIam

menye】esaikan penyusunan buku lm.

2. Dekan Faku胎s Teknik Universitas Pasundan′ yang telah memberikan

SuPPOrt dan perhatian yang sangat besar terhadap kami.
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4. Dwi Putri Nurhayati, ST alumni )urusan TeknoIogl Pallgan, Fakultas Teknik
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UmVel’Sitas Pasundan dan Laboran di Laboratorium Iul.uSan Teknologi
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Sembah sujud dan terima kaslh yang tidak terhingga disampaikan kepada
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Kg担adalah salah satu produk hasil finentasi yang berbahan dasar susu dan

diproduksi berbagai rasa dan bentuk. Keju merupakan protein susu yang

digumpalkan dimana penggumpalan ini te重j adi karena adanya enzim remet (atau

enzim lain yang cocok) atau melalui fementasi asam laktat. Komponen-

komponen yang menyusun k匂u adalah lemak, air, PrOtein, laktosa, kalsiun, dan

Phospor, dimana komposisinya tergantung padaj enis k匂u.

Salah satu proses pengolahan susu adalch pembuatan kQju yang secara ekonomis

dapat meningkatkan nilai jualnya. Kqiu merupakan pangan sumber protein dan

Sumber kalsium. Namun kandungan asam lemak jenuh yang tinggi pada kqiu

mer直dl Pembatas bagi sebagian orang untuk mengkonsunsinya. Lemak jen血

banyak dihindari karena lemak ini dapat meningkatkan kolesterol dalam darch

αeese 。nalogue adalah substltuSi, timan sekaligus altematif lain dari keju.

C%eese analogae terdiri dari protein susu maupun non susu dan minyak

Pengganti atau lemak susu yang sebagai pengganti padatan susu. Kelebihan

Cheese 。nalog彬, antara lain: tidak mengandung kolesterol, rendah na宙um,

mengandung protein yang bisa lebih tinggi maupun lebih rendah, bebas laktosa,

dan dapat menurunkan biaya produksi.

Ke〕 u anal og diperkiraan akan mendapat penerimaan baik dari beberapa goIongan

masyarakat yang memerlukan die=ertentu, misalnya orang y狐g memiliki

kolesterol tinggi sehingga tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang


