
JENIS DAN KARAKTERISTIK ROTI



Roti ini tidak mengandung lemak dari
adonan asam. jenis roti ini biasanya
mempunyai kerak tebal dan keras serta
rasanya bersifat asam. Untuk
pembentukannya tidak perlu membentuk
sekokoh roti biasa, roti ini cukup digiling
menyerupai tongkat. Roti Prancis yang 
paling baik adalah yang mempunyai banyak
lobang-lobang besar.

ROTI PRANCIS



ROTI ITALIA

Adonan roti ini mengandung lemak

sama sekali. Adonan ini tidak berisi apa-
apa kecuali tepung, air, ragi, dan garam. 
Kerak roti ini harus tebal dan keras, 
remahnya kurang kering. Roti Italia 
biasanya berbentuk panjang dan runcing
dengan dua atau tiga irisan dan harus
dapat dipatahkan dengan mudah.



ROTI WINA

Roti Wina mempunyai ciri khas yaitu
butiran lebih terbuka dan berlubang-lubang, 
remahnya dan susunannya kasar. Roti Wina
dibentuk dalam berbagai corak, terutama
bentuk runcing yang paling terkenal dan
biasanya sebelum dimasukkan ke dalam oven 
roti ditaburi wijen terlebih dahulu. 



ROTI BELANDA

Rot i i ni di kenal dengan

t opi ngnya.  Topi ng di t abur kan di at as

per mukaan r ot i sebel umr ot i masuk ke

dal amoven.  Sewakt u pembakar an

ber l angsung adonan ber kembang dan

memi sah,  t opi ngnya pecah- pecah

menghasi l kan ker ak yang gar i ng.



ROTI KISMIS

Ki smi s di bubuhkan dua meni t sebel um

pencampur an sel esai ,  ki smi s yang 

di guankan sebel umnya di r endamt er l ebi h

dahul u.



RYE BREAD (Roti Gandum Hitam)

Tepung yang di gunakan dal ampembuat an

rot i i ni yai t u t epung kuat karena t epung
i ni akan menggant i kan kadar ai r mat i
dar i t epung gandumhi t amat au rye f l our 
yang t i dak mengandung prot ei n pembent uk
gl ut en.  Dal ampembuat an rot i i ni ragi
dan asamharus di bubuhkan sesuai dengan
kebut uhan.  Rot i i ni di beri kan t i ga at au
empat i r i san sebel ummasuk ke dal amoven 
sebagai mana rot i Pranci s.



EGG TWIST (Roti Telur berputar)

Roti ini dibuat dalam dua bentuk yang 
berlainan, yakni roti berputar melingkar atau
cara lurus sama seperti roti biasa.



ROTI GANDUM UNGGUL 
(Cracked Wheat)

Rot i gandumunggul di buat sepert i

membuat rot i bi asa,  t api gandumnya

di rendamt er l ebi h dahul u sel ama

beberapa j am sebel umdi gunakan.  Rot i

i ni mempunyai wangi kacang- kacang.


