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Cheese
• Cheddar
• Edam
• Mascarpone
• Mozarella
• Cream
• Brie
• Camembert
• Parmesan
• Ricotta
• Emental



Cheddar
• Keju Cheddar adalah keju yang relatif keras, berwarna kuning 

pucat hingga putih gading, dan kadang-kadang memiliki rasa 
yang kuat.

• Keju ini berasal dari desa Cheddar di Somerset, Inggris, dan 
merupakan keju yang paling populer di Britania Raya dengan 
pangsa pasar sekitar 51% dari £1,9 miliar pasar keju per 
tahunnya di Britania Raya.



Edam
• Edam (bahasa Belanda Edammer) adalah keju yang berasal 

dari Belanda yang secara tradisional berbentuk bulat dan 
berwarna kuning terang dan dibungkus dengan parafin dan 
malam berwarna merah. Keju ini dinamai demikian karena 
pertama kali dibuat di Edam, Holland Utara

• Keju Edam memiliki rasa yang sangat lembut, sedikit asin atau 
terasa seperti kacang, keju ini juga tidak berbau bila 
dibandingkan keju lainnya



Mascarpone
• Mascarpone adalah keju segar dari Italia yang dibuat dengan 

menggunakan krim dari susu sapi. Karena pembuatannya 
menggunakan krim, maka keju ini termasuk ke dalam jenis 
keju krim.

• Keju Mascarpone berwarna putih atau kuning serta memiliki 
tekstur yang sangat lembut dan halus



Mozarella
• Mozzarella adalah keju Italia yang dibuat dengan cara diputar 

dan dipotong, karena dalam bahasa Italia, mozzare berarti 
memotong

• Mozzarella di bufala dibuat dari susu kerbau, sementara 
mozzarella fior di latte dibuat dari susu sapi yang di 
pasteurisasi.



Cheese Cream
• Keju krim adalah keju lembut bagaikan mentega, berwarna 

putih dengan rasa sedikit gurih. Keju krim dibuat dari susu sapi 
dengan kandungan lemak susu paling sedikit 33% dengan 
kadar air tidak lebih dari 55%

• Keju krim berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1872, 
seorang ahli produk susu di kota Chester, New York berhasil 
membuat "keju yang lebih gurih dari yang pernah ada" dari 
campuran krim susu dan susu murni



Brie
• Brie adalah keju bertekstur lunak dari susu sapi yang 

dipasteurisasi yang berasal dari Brie, Perancis
• "Raja Keju dan Keju Raja-raja" (Roi de Fromages et Fromage de 

Rois)
• Rasa cenderung manis



Camembert
• Camembert adalah keju lunak dari susu sapi mentah yang 

berasal dari daerah Normandy, Perancis
• Keju ini memiliki kesamaan dengan keju Brie, tetapi 

Camembert diproduksi dalam bentuk yang lebih kecil.
• Keju Camembert memiliki rasa yang lebih kuat dibandingkan 

dengan Brie.



Parmesan
• Parmesan atau Parmigiano-Reggiano adalah keju bertekstur 

keras dari susu sapi yang diproduksi di daerah-daerah di Italia, 
dan berasal dari Parma

• Keju ini dijual dalam bentuk blok dan parutan
• Keju ini pada umumnya di indonesia memiliki aroma tajam, 

namun beberapa ada yang menghasilkan aroma yang segar 
seperti aroma buah-buahan



Ricotta
• Ricotta adalah keju segar dari Italia yang dibuat dari air dadih 

sisa pembuatan keju lain yang dimasak lagi. Ricotta berasal 
dari kata bahasa Latin yaitu "recocta" yang berarti "dimasak 
lagi“

• Keju ini memiliki rasa yang tidak terlalu manis dengan tekstur 
yang lembut dan warna yang putih seperti salju



Emmental
• Emmental adalah keju dari Swiss yang dibuat dengan susu sapi 

mentah dan memiliki banyak lubang atau "mata" yang 
berukuran besar 

• Keju ini mendapatkan namanya dari daerah asalnya yaitu 
lembah Emme di Canton Bern



Chocolate

• Cokelat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau 
minuman dari biji kakao (Theobroma cacao). Cokelat pertama 
kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai 
minuman



Couverture
• Couverture adalah cokelat asli yang biasanya mengandung 

lemak cokelat, chocolate mass dan rasanya cenderung pahit 
serta harganya lebih mahal. couverture adalah jenis coklat 
yang disebut “real chocolate” oleh para penggemar cokelat 
sejati

• Cokelat couverture selain membutuhkan peralatan khusus, 
proses pengolahannya juga lebih sulit. pengolahan coklat ini 
adalah dengan cara di “temper” atau dilelehkan. 



Compound
• Compound Chocolate komposisinya hampir sama dengan 

couverture chocolate tetapi cocoa butter yang ada digantikan 
oleh lemak nabati lainnya yang murah seperti minyak kelapa 
atau soya. Secara rasa compound chocolate cenderung semi-
sweet atau sweet

• Dark chocolate compound
• Milk chocolate compound 
• White chocolate compound 



Cocoa Powder
• Cocoa powder atau cokelat bubuk adalah jenis cokelat 

berbentuk bubuk, terbuat dari ampas biji cokelat yang telah 
dipisahkan dari lemak cokelatnya, lalu diproses dengan cara 
digiling hingga halus seperti tepung. Aroma cokelat bubuk 
sangat pekat, rasanya cenderung pahit, salah satu fungsinya 
adalah mengeringkan adonan kue. Cokelat bubuk dibedakan 
menjadi dua jenis berdasarkan proses pembuatannya



Cocoa Butter
• Mentega kakao atau minyak theobroma adalah lemak nabati 

berwarna pucat-kuning yang diekstrak dari biji kakao. Mentega 
kakao ini digunakan untuk membuat cokelat, serta beberapa 
jenis salep, perlengkapan mandi, dan obat-obatan.



THANK YOU


