


Puff pastry

Puff pastry disebut juga sebagai ratu
segala pastry. Ini karena pmbuatannya
tidak mudah dan memerlukan
keterampilan serta ketelatenan.

Adonan puff pastry disusun oleh
adonan dasar dan lemak roll-in (lipat). 
Penggilasan dab pelipatan yang 
berulang-ulang menghasilkan lapisan-
lapisan(laminasi) adonan dengan
lapisan lemak diantaranya.



Bahan-bahan Puff Pastry

1. Tepung Terigu

2. Pastry Margarine

3. Garam

4. Kuning Telur

5. Gula

6. Susu Bubuk

7. Cuka atau Alkohol



Langkah-langkah
pelipatan

Pemasukkan r ol l - i n f at  ( l emak l i pat )

Lami nasi menggunakan l i pat an
t unggal

Apl i kasi l i pat an ganda

Pei pat an t unggal

Pel i pat an ganda



Metode Pelipatan
Beberapa metode dapat digunakan

untuk persiapan adonan (memasukkan

lemak roll-in), yaitu :

 Metode Inggris

 Metode Prancis

 Metode Belanda

 Metode Skotlandia



METODE INGGRIS

Yaitu lemak pembentuk lapisan menutupi

2/3 permukaan adonan yang dipipihkan, kemudian

lipat menjadi tiga sebelum memulai proses

penggilasan dan pelipatan.

METODE PRANCIS

Yaitu lemak pembentuk lapisan diselubungi

seluruhnya ke dalam adonan yang dipipihkan

sebelum memulai proses penggilasan dan

pelipatan



METODE BELANDA

Yaitu ketika membuat adonan, lemak roll-I
dikombinasikan dengan terigu (sampai 1/3 terigu
yang digunakan untuk adonan dasar). Adonan
seharusnya tidak terlalu keras. Pelipatan yang
baik direkomendasikan untuk mencegah
keluarnya lemak.

Keuntungannya :

• Proses pelipatan yang cepat karena tidak
diperlukan waktu istirahat yang lama

• Tidak ada pembentukan kulit dipermukaan
adonan.

• Produk lebih lunak karena adanya lapisan
lemak luar.



Metode skotlandia

Bahan adonan dan potongan lemak

roll-in bentuk dadu langsung ke dalam

adonan (metode roll-in). Metode ini

disebut juga quick method (metode

cepat) atau blitz puff dough, karena

pelapisan lebih sederhana, dan lebih

sedikit pelipatan yang dibutuhkan.



Kegagalan dalam Puff Pastry

 Penyusutan selama pengembangan

 Pengembangan kurang

 Pegembangan tidak seragam atau

bentuk tidak teratur

 Lemak meleleh keluar selama

pemanggangan



Penyebab Kegagalan

 Adonan tidak relaks sebelum

dipanggang

 Lemak terlalu sedikit / terlalu banyak

 Adonan digilas terlalu tipis atau terlalu

banyak lipatan

 Oven terlalu panas atau terlalu dingin

 Prosedur penggilasan tidak benar


