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TUJUAN PRAKTEK
MEMBUAT TAWAR

• Peserta didik dapat menyiapkan bahan 
untuk membuat Roti Tawar

• Peserta didik dapat memahami dan 
mempraktekkan cara membuat Roti 
Tawar

• Peserta didik dapat menghidangkan Roti 
Tawar

• Peserta didik dapat menggarnish Roti 
Tawar
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Alat Masak dan Alat Hidang
PEMBUATAN ROTI TAWAR  

ALAT MASAK
Knife
Cutting board
Bowl
Loyang
Plastik Wrab
Spatula
Serbet
Dinner/dessert plate
Oven  
Hand Glove 
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Ingredients Quantity

telur

tepung terigu

gula pasir

cokelat bubuk

susu bubuk

margarin yang dicairkan

TBM (cake emulsifier)

pasta coklat 

mentega putih

gula halus

susu kental manis

ekstrak vanila

8 butir

170 gram

200 gram

50 gram

30 gram

100 gram

1 sendok teh

1 sendok teh

750 gram

100 gram

200 gram

secukup
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Bahan – bahan yang di butuhkan 



PROCEDURES
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1. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan wadah stainless atau alumunium berukuran sedang, kemudian masukkan semua   

bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, kecuali air es. Aduk semua bahan sampai rata.

2. Setelah semua tercampur rata, buat lobang dibagian tengah adonan dengan menggunakan jari, kemudian kucurkan air es sedikit demi

    sedikit sambil terus diaduk-aduk. Proses pencampuran bahan-bahan roti tawar ini harus benar-benar sempurna. Hasil adonan yang bagus 

    itu adalah kalis dan tidak lengket.

3. Kemudian campur dan remas adonannya sampai kalis, elastis, serta tidak terasa lengket.

4. Selanjutnya simpan adonan dalam wadah tertutup rapat dengan menggunakan kain bersih, lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit.

5. Setelah mengembang dengan sempurna dan maksimal, remas lagi adonannya sampai kempes kembali, tujuannya itu supaya bisa dengan 

    mudah dimasukkan ke dalam loyang.

6. Ambil loyang dan olesi dengan mentega secara merata, kemudian masukkan adonan yang sudah kempes tadi ke dalam loyang paling tidak

    ¾ dari isi loyang.

7. Tunggu sampai adonan mengembang lagi hingga semua bagian dalam loyang penuh, kemudian tutup, tapi jangan lupa sebelumnya olesi 

    dahulu dengan mentega.

8. Kalau sudah, masukkan dalam oven dengan suhu sekitar 190°c selama ±25-30 menit.

9. Angkat, dinginkan, dan potong sesuai selera.




