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Telur merupakan bahan pangan hampir sempurna untuk memenuhi kebutuhan protein dan
asam amino bagi tubuh. Telur termasuk bahan pangan protein yang relatif murah dan mudah
didapat serta tidak membutuhkan pengolahan yang sulit sebagai pangan konsumsi. Pangan
telur dapat berasal dari jenis ternak unggas dan reptil namun perlu hati-hati dalam memilih
telur sebagai bahan konsumsi karena dapat saja telur yang kita konsumsi telah terkontaminasi
bakteri. Oleh karena itu penting untuk memahami komponen dan struktur telur.
Prosiding ini memuat sejumlah abstrak dan makalah yang disajikan dalam Celebes
International Conference on Diversity of Wallacea’s Line (CICDWL 2015). Mengusung tema
"Sustainable Management of Geological, Biological, and Cultural Diversities of Wallacea's Line
toward A Millennium Era" seminar ini diselenggarakan di Kendari pada 8–10 Mei 2015.
Lele merupakan salah satu komoditas yang menjadi andalan perikanan budi daya. Bahkan,
beberapa daerah telah dikembangkan menjadi sentra penghasil lele. Pada tahun 2014
produksi lele diharapkan meningkat menjadi 450% atau sebesar 900.000 ton dari produksi
tahun 2009 yang hanya sebesar 200.000 ton. Di sisi lain, peningkatan produksi tersebut
berpotensi mengakibatkan kerugian usaha budi daya lele apabila tidak disertai dengan
penyediaan inovasi teknologi hasil pengolahannya. Saat ini, sebagian besar konsumsi lele
masih dalam bentuk segar. Belum diolah lebih lanjut menjadi produk olahan kering siap saji
atau siap olah, yang daya simpannya lebih tahan lama. salam PENEBAR SWADAYA toko
buku online murah - penebar-swadaya.net
Budidaya jahe merah diketahui banyak manfaatnya. Tanaman ini agar dapat menghasilkan
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dengan baik perlu pengetahuan tentang bagaimana jahe merah itu melakukan pertumbuhan
dan perkembangan dengan baik, yang dalam ini sangat dipengaruhi mutu benih yang
digunakan serta pemeliharaannya. Usaha jahe merah dapat dilaksanakan dengan mudah asal
mulai pesemaian dipenuhi syarat-syarat tumbuhnya. Selain dapat ditanam di lahan terbuka,
jahe merah dapat dibudidayakan dalam karung atau polybag, yang dalam hal ini sebagai
solusi terbatasnya lahan. Pembudidayaan jahe merah di dalam karung atau polybag mudah
dilaksanakan dan dapat meraup keuntungan yang relatif memadai.
Aliran darah yang lancar merupakan fondasi tubuh yang sehat. Sayangnya, banyak faktor
yang bisa menghambat kelancaran aliran darah kita, di antaranya faktor pangan, aktivitas
sehari-hari, bahkan lingkungan. Padahal penyakit yang disebabkan oleh terhambatnya aliran
darah sering kali fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Melalui buku Pangan Pelancar
Aliran Darah dan Diet Alkali, Anda akan mengetahui: • Peran pangan dan aliran darah •
Faktor penghambat aliran darah • Pangan fungsional dan perkembangannya • Olahraga untuk
memperbaiki aliran darah • Peran diet alkali bagi kesehatan tubuh • Pro-kontra diet alkali dan
kaitannya dengan aliran darah
Perkembangan pengetahuan tentang kesehatan telah menunjukkan bahwa sumber zat gizi
bagi masyarakat yang sehat dan produktif haruslah berasal dari bahan pangan yang bervariasi
ragam ataupun jenisnya didukung dengan keseimbangan susunan yang pas. Untuk dapat
mencapai keterampilan dalam mengatur dan menyusun menu beragam dan berimbang
diperlukan pengetahuan yang memadai tentang aneka ragam bahan pangan, kebutuhan
tubuh, dan seluk-beluk mata rantai yang ditempuh bahan pangan menjadi hidangan yang
nikmat. Pendidikan konsumen di bidang pengetahuan bahan hingga masalah kuliner dan
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konsumsi makanan perlu selalu ditekankan dan disosialisasikan agar pemahaman mengenai
diversifikasi pangan menjadi lebih baik sehingga dapat dipraktikkan dalam penyiapan
makanan setiap harinya. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Mata kuliah Teknologi Industri Tumbuhan Laut merupakan mata kuliah wajib
yang harus diambil oleh mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, Institut Pertanian Bogor pada semester
genap. Buku Panduan Praktikum mata kuliah ini berisi 8 (delapan) topik
praktikum, yaitu: (1) Analisis Mutu Rumput Laut Kering, (2) Ekstraksi
Polisakarida, (3) Alkaline Treated Cottonii (ATC), (4) Ekstraksi Karaginan, (5)
Ekstraksi Agar-agar, (6) Ekstraksi Alginat, (7) Ekstraksi Komponen Aktif Rumput
Laut, dan (8) Produksi Bioetanol dari Rumput Laut
Buku Dasar Teknologi Hasil Ternak merupakan buku Ajar mata kuliah Dasar
Teknologi Hasil Ternak. Buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa
mengenai dasar teknologi hasil ternak. Pengetahuan dasar teknologi hasil ternak
mencakup pemahaman terhadap ruang lingkup proses pengolahan bahan
pangan menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Untuk memperlancar
proses pembelajaran dan pemahaman pembaca mengenai ruang lingkup dan
mata kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak, maka materi dalam buku ini disusun
dalam delapan bab yang terdiri dari Bab I sampai Bab VIII. Bab Kimia Pangan
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menjelaskan mengenai kimia hasil ternak pH, Aw, karbohidrat, lemak, protein
dan air. Pengawetan Suhu Termal menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan
pengawetan hasil ternak memakai prinsip suhu tinggi. Pengawetan Suhu Rendah
menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan pengawetan hasil ternak memakai
prinsip suhu rendah meliputi pendinginan dan pembekuan. Fermentasi
menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan pengawetan memakai prinsip
fermentasi dan prinsip asidifikasi hasil ternak. Nanoteknologi menjelaskan
mengenai pengolahan memakai nanoteknologi. Iradiasi menjelaskan mengenai
teknik iradiasi, dosis iradiasi, mikroba yang tahan iradiasi, perubahan-perubahan
yang terjadi akibat iradiasi. Pengemasan menjelaskan mengenai dasar-dasar
pengemasan dan Bahan Tambahan Pangan menjelaskan mengenai jenis bahan
tambahan pangan. Berdasarkan hal ini maka diharapkan buku Dasar Teknologi
Hasil Ternak ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, peneliti di bidang
pangan pada umumnya dan olahan hasil ternak pada khususnya, serta
masyarakat luas terutama bagi para pengusaha untuk memberikan inspirasi dan
penguatan keilmuan dalam rangka mengolah produk.
Buku ini disusun menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang isolat
protein dan aplikasinya di industri pangan. Buku ini berisi uraian yang runut
tentang: (1) Definisi, sumber, fungsi, metabolisme dan kualitas protein, (2)
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Klasifikasi sumber protein (tepung, konsentrat dan isolat protein), (3) Jenis isolat
protein (hewani dan nabati), (4) Aplikasi isolate protein di industri protein, (5)
Analisis sifat-sifat fungsional protein, (6) Proses pembuatan isolat protein, (7)
Isolat protein tempe, dan (8) Khasiat isolate protein untuk kesehatan.
Pemilihan topik buku ajar ini didasari atas hasil pengamatan di berbagai wilayah
menunjukkan selama ini Labu Kuning hanya tanaman sela antar musim, pola
tanam masyarakat masih bersifat rutin bukan komersial dan belum optimalnya
penggunaan lahan sekitar hutan. Buku ajar ini sangat cocok untuk para
mahasiswa, akademisi/pemerhati pembangunan desa, pasca panen,
kelembagaan desa.
Buku ini ditujukkan bagi mereka belum banyak mengenal dunia pangan dan
membutuhkan informasi awal tentang istilah-istilah di bidang pangan. Buku ini
menyajikan informasi awal tersebut dan memberikan informasi tentang buku lain
yang lebih lengkap tentang istilah yang dimaksud. Istilah dalam buku ini
dikumpulkan dari 65 judul buku yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi
pangan.
Buku Teks yang ditulis berjudul “Teknologi Pengawetan dan Pengolahan Hasil
Perikanan”, dirumuskan dari berbagai hasil riset dan tinjauan pustaka di Bidang
Ilmu Teknologi Hasil Perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi
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(pengetahuan dan keterampilan) mahasiswa di bidang pengawetan, pengolahan,
diversifikasi produk, serta nilai tambah (value-added) hasil sampingan/limbah
industri perikanan. Buku teks ditulis oleh Staf Dosen Jurusan Perikanan &
Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Dr. Ir. Latif
Sahubawa, M.Si & Prof. Dr. Ir. Ustadi, MP.) yang berpengalaman di Bidang
Teknologi Pengolahan dan Pascapanen Hasil Perikanan. Untuk meningkatkan
kualitas buku teks, materi yang disajikan direview oleh Dr. Ir. Latif Sahubawa,
M.Si., serta ditelaah secara komprehensif oleh Prof. Dr. Ir. Umar Santoso, M.Sc.
(Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta). Konten buku terdiri atas 12 Bab, yakni: (1) Jenis, Potensi, Peluang
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan; (2) Pengawetan dengan Perlakuan
Pemanasan dan Pendinginan/Pembekuan; (3) Pengawetan Ikan dengan Teknik
Penggaraman; (4) Pengawetan Ikan dengan Teknik Pengasapan; (5)
Pengawetan Ikan dengan Teknik Pengalengan; (6) Pengawetan Ikan dengan
Teknik Fermentasi dan Pemindangan; (7) Teknologi Pengolahan Udang Beku
Mutu Ekspor; (8) Proses Pengalengan Mangut Lele dan Gulai Tuna; (9)
Teknologi Pengolahan Surimi Ikan; (10) Ekstraksi Alginat dan Karaginan dari
Rumput laut; (11) Teknik Pengolahan Kolagen dan Gelatin Kulit Ikan; dan (12)
Teknologi Pengolahan Kitin dan Kitosan. Khalayak sasaran pengguna buku teks,
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antara lain: Siswa SMK Perikanan dan Kelautan, Akademisi (mahasiswa dan
dosen) Fakultas Perikanan & Kelautan, Birokrat di Bidang Perikanan dan
Kelautan, Pengambil Kebijakan di Bidang Perikanan dan Kelautan, Asosiasi
Pengolahan Hasil Perikanan, Pebisnis Kuliner & Jasaboga, serta Legislator di
Bidang Ketahanan Pangan & Pembangunan Kelautan/Perikanan.
Buku ini berisi tentang potensi Desa Patik berdasarkan hasil pengamatan, pengkajian dan
penerapan teknologi dari Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo ketika
melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Patik pada tahun 2019. Semoga tulisan ini dapat
menjadi inspirasi dan sumber referensi bagi para pemangku kebijakan dan pihak yang
membutuhkan informasi terkait potensi Desa Patik
buku ini secara detail menyajikan struktur kimia, komposisi dan regulasinya dalam metabolism
tubuh secara umum. Di mulai dari senyawa Karbohidrat sebagai makromolekul sumber
glukosa yang terutama, hingga mineral-mineral yang juga sering diperbincangkan
keberadaannya di tanah-tanah pertambangan Papua. [Penerbit Deepublish, Deepublish,
Tiurma P T Simanjuntak, M.si., Gizi
Diktat Kuliah Sifat Umum Hasil Pertanian Sifat Fisik Kimia dan Biologi merupakan salah satu
pegangan bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah Sifat Umum Hasil Pertanian Sifat Fisik
Kimia dan Biologi yang mempunyai bobot 2 SKS.
KONSEP HACCP, KEAMANAN, HIGIENE DAN SANITASI DALAM INDUSTRI PANGAN
PENULIS: R. HARYO BIMO SETIARTO, S.Si, M.Si Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-507-0 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Sanitasi sebagai bagian
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penting yang berkaitan dengan pengolahan pangan yang sesuai dengan persyaratan yang
ada. Sanitasi makanan adalah upaya untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan agar
tidak terjadi keracunan dan penyakit pada manusia akibat pangan. Higiene sanitasi pangan
adalah upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan makanan, melalui
pengendalian faktor lingkungan dari makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan
penyakit dan gangguan kesehatan. Sanitasi yang baik dapat mencegah penyakit yang
terdapat dalam bahan makanan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menjaga kebersihan
serta keamanan pangan dengan mencegah kemungkinan tumbuhnya mikroorganisme
pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat
merusak pangan dan membahayakan manusia. Makanan sehat merupakan kebutuhan pokok
manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani serta dikelola dengan baik dan
benar. Dalam buku berjudul KONSEP HACCP, KEMANAN, HIGIENE DAN SANITASI DALAM
INDUSTRI PANGAN ini akan dijelaskan secara detail prinsip higiene dan sanitasi pangan
serta aplikasinya dalam industri pangan, kasus food borne disease dan kontaminasi pangan,
aplikasi sanitizer dan bahan pembersih yang digunakan dalam industri pangan, sanitasi air
dalam industri pangan, sanitasi pengolahan limbah industri pangan, dan aplikasi HACCP
dalam keamanan dan sanitasi industri pangan. Buku ini diharapkan bisa menjadi pegangan
untuk para pelaku industri pangan, UMKM, auditor keamanan pangan maupun para akademisi
serta para praktisi di bidang keamanan dan sanitasi pangan. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and
Strategy of Higher Education through the Results of Research and Community Service
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Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin,
Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin,
Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from
various aspects such as health, humanities, science and technology. We would like to express
our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the
participants of this national seminar, as well as the research committee and paper reviewers
who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019
proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially
in broadening our horizons of understanding in our area of expertise as academics and
practitioners. We realize that what we present for this publication is far from perfect.
Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar
committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing
my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM
2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee also
want to say thank you so much to all persons who have supported and actively participated in
the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing
academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health,
humanities, and science and technology. This proceeding contains selected papers from the
National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through the Results of
Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on
November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari
Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and
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community service from various aspects such as health, humanities, science and technology.
We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have
provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee
and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in
the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide
academic benefits, especially in broadening our horizons of understanding in our area of
expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication
is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the
national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin,
Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the
paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together
with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported
and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as
a reference in developing academic studies, technology and improving learning activities in the
fields of health, humanities, and science and technology. Best regards, Dr. Ir. Agustinus
Hermino, M.Pd (Vice President III for Resources and Partnerships)
Buku ini dibuat dalam bentuk berseri dengan mengupas tiap kelompok BTP secara terpisah
agar dapat menjadi buku ajar bagi mahasiswa, sekaligus sebagai buku saku yang praktis, baik
bagi para lulusan sarjana teknologipangan yang berkiprah di dunia pangan maupun para
praktisi di bidang pangan lainnya. Penulisan tidak dibuat sebagai layaknya “text book” baku,
hal ini karena muatan pembelajarannya lebih diharapkan untuk menjawab permasalahan dan
pertanyaan yang timbul terkait dengan aplikasi BTP agar tidak bertumpang tindih dengan bukuPage 10/16
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buku ajar materi sejenis yang telah ada.
Buku ini disusun mengenai Terobosan Inovasi Teknologi Produk dan by-Product Ikan Lele
(Clarias gariepinus) Pangan Bergizi Tinggi Solusi Masalah Gizi Masyarakat. Besar harapannya
buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi diversifikasi produk olahan dari Ikan Lele ke
depannya. Selain kandungan daging lele yang berprotein tinggi, bagian-bagian tubuh lele
dapat diperhitungkan gizinya setelah menjadi olahan lain. Pembuatan tepung ikan berbahan
dasar ikan lele dumbo dapat menjadi suatu bentuk alternatif bahan pangan. Karena bentuknya
berupa tepung, tepung ikan lele diharapkan dapat diterapkan sebagai bahan pangan secara
luas misalnya menjadi bahan tambahan pada pembuatan biskuit.
The 2nd International Conference on Sustainable Innovation emphasizes on natural resources
technology and management to support the sustainability of mankind. The main theme of
ICoSI 2014 “Technology and innovation challenges in natural resources and built environment
management for humanity and sustainability ” reflects the needs of immediate action from
scientists with different fields and different geographical background to face the global issue on
world’s change.
Buku ini tersusun menjadi 8 bab yaitu: BAB 1. KOMPOSISI KIMIA BAHAN BAB 2.
PENANGANAN BAHAN BAKU BAB 3. PENGERINGAN PRODUK PANGAN BAB 4.
PENGAWETAN SUHU TINGGI BAB 5. PENGAWETAN SUHU RENDAH BAB 6.
FERMENTASI BAB 7. AIR DAN PENGENDALIAN KUALITASNYA BAB 8. PENGUJIAN
BAKTERIOLOGI DALAM MAKANAN YANG DIOLAH DALAM SUHU TINGGI Buku ini disusun
agar bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca yang tertarik menekuni bidang pengolahan
komoditas pertanian.
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Pernahkah Anda mencoba menjadikan serangga sebagai salah satu menu makan siang?
Mungkin sebagian dari kita lebih memilih untuk mencari menu makanan lainnya ketimbang
harus mencicipi produk olahan serangga. Meski begitu, ternyata saat ini produk olahan
serangga kembali menjadi tren, khususnya di Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, China,
serta beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika. Serangga memiliki berbagai keunggulan
dibandingkan hewan ternak pada umumnya, dua di antaranya adalah bernilai gizi tinggi dan
ramah lingkungan. F. G. Winarno mengulas hal ini secara lengkap dalam Serangga Layak
Santap: Sumber Baru bagi Pangan dan Pakan. Penulis juga memaparkan beragam
keunggulan dan manfaat dari mengonsumsi serangga serta ciri-ciri serangga yang aman
dikonsumsi masyarakat secara turun-temurun.
The world's most comprehensive, well documented and well illustrated book on this subject.
With extensive subject and geographical index. 234 photographs and illustrations - mostly
color. Free of charge in digital PDF format on Google Books
Protein merupakan makromolekul yang banyak terdapat pada sel hidup dan protein pangan
hasil ternak adalah salah satu sumber protein hewani yang lengkap dan berkualitas tinggi. Di
samping berperan sebagai sumber gizi, protein memiliki fungsi yang sangat beragam termasuk
sifat fungsionalnya yang penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan, penyajian, mutu
makanan dan penerimaan konsumen. Buku ini memberikan paparan yang menarik tentang
protein-protein yang ada dalam bahan pangan hasil ternak seperti susu, daging, telur, dan
hasil ikutan ternak (gelatin dan limbah rumah pemotongan hewan). Pemaparan dimulai dari
uraian tentang protein pangan dan klasifikasinya serta metode analisis protein. Selanjutnya
dipaparkan tentang sifat fungsional protein dan cara analisis sifat fungsional tersebut. Pada
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bagian berikutnya dijelaskan tentang macam-macam protein pada pangan hasil ternak dan
modifikasi protein daging. Di bagian akhir diuraikan tentang aplikasi protein hasil ternak yang
telah diproduksi untuk pengembangan produk olahan terutama olahan daging. Buku ini
bermanfaat sebagai sumber informasi terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang
pangan dan gizi khususnya protein pangan, seperti para peneliti, pengusaha olahan pangan,
mahasiswa peternakan, teknologi pertanian, ilmu gizi, dan mereka yang berminat menekuni
bidang pangan dan gizi.
Buku ini memaparkan tentang potensi dari komoditi hasil ternak seperti susu, daging, telur,
madu, dan kulit. Dijelaskan pula mengenai rangkaian kegiatan dari penanganan komoditi asal
ternak mulai dari proses pemanenan, penentuan komposisi dan kualitas produk, sampai
dengan proses penyimpanan pasca panen yang dapat memperpanjang masa simpannya.
In this adaptation of a familiar Aesop's fable, an adventursome mouse proves that even small
creatures are capable of great deeds when he rescues the King of the Jungle.
Edible film merupakan lapisan tipis dan kontinyu terbuat dari bahan yang dapat dimakan
seperti protein, polisakarida untuk melapisi bahan pangan (coating) atau bisa pula ditempatkan
diantara komponen bahan pangan (film). Protein whey sebagai bahan baku untuk pembuatan
edible film mengandung laktoglobulin (57%) dan laktalbumin (19%). Edible film protein whey
dapat berfungsi sebagai barrier terhadap perpindahan massa (oksigen, lemak, kelembaban)
dan sebagai pembawa bahan tambahan (asam asetat, asam laktat, asam propionat dan asam
benzoate) untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen di bagian permukaan
produk. Pengawet sintetis di industri pangan khususnya produk hasil ternak untuk
memperpanjang umur produk sudah menjadi kebutuhan. Penggunaan bahan pengawet
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sintetis dalam jumlah berlebih berbahaya bagi kesehatan konsumen. Usaha untuk
meningkatkan keamanan produk hasil ternak akibat penggunaan pengawet sintetis adalah
penggunaan lisozim sebagai pengawet alami yang dapat melisis sel bakteri Gram positif
melalui hidrolisis ikatan ?-1,4 dari homopolimer N-asetilglukosamin (Glc Nac) dan
heteropolimer asam muramik Glc Nac-N-Asetil. Lisozim termodifikasi secara themal atau kimia
bisa meningkatkan spektrum antibakteri terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif.
Pengembangan pengemas aktif mengandung lisozim termodifikasi perlu dilakukan
pengendalian difusinya serta peningkatan penempelan lisozim dalam matrik edible film protein
whey sehingga dapat melindungi keju dari kontaminasi mikroorganisme selama beberapa
bulan pemeraman, secara bertahap lisozim masuk ke dalam keju untuk mematikan atau
menghambat pertumbuhan bakteri non-starter seperti Coliform, Enterococcus, E. coli,
S.aureus, Salmonella, Yeast dan Kapang keju yang berpengaruh negatif bagi pemeraman dan
keamanan pangan keju.
This handbook is intended to be a comprehensive reference for the various chemical aspects
of foods and food products. Apart from the traditional knowledge, this book covers the most
recent research and development of food chemistry in the areas of functional foods and
nutraceuticals, organic and genetically modified foods, nonthermal food processing as well as
nanotechnology. This handbook contains both the basic and advanced chemistry both for food
research and its practical applications in various food related industries and businesses. This
book is appropriate for undergraduates and postgraduates in the academics and professionals
from the various disciplines and industries who are interested in applying knowledge of food
chemistry in their respective fields.
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"""Hidup harus dihiasi dengan mimpi yang silih berganti. Dengan begitu, hidup akan selalu
terasa dinamis dan menantang. Bagi Winarno, mimpi adalah daya gerak bagi hidup yang
sedang dijalaninya. Dalam kaitan dengan mimpi, salah satu lagu yang sering disitir adalah
""The Impossible Dream"" yang berbunyi: ""To dream the impossible dream / To fight the
unbeatable foe / To bear with unbearable sorrow / And to run where the brave dare not go...to
reach the unreachable / The unreachable / The unreachable star / And I'll always dream the
impossible dream / Yes, and I'll reach the unreachable star."" Menurut Winarno, orang harus
terus bermimpi. Dengan bermimpi, berdoa, dan melangkah, mimpi tersebut pasti akan
terwujud. Salah seorang guru yang sangat memengaruhi hidupnya untuk mengejar mimpimimpinya adalah Ibu Sri. ""Jika kamu sudah berhasil, kibarkan bendera merah putih itu
setinggi-tingginya, ya Win!"" Winarno memang memenuhi harapan Ibu Sri. Sayangnya, ia tidak
pernah bertemu dengan Ibu Sri kembali, justru ketika ia berkali-kali mengibarkan Sang Merah
Putih, baik di Amerika maupun di dunia internasional, dengan memberikan dan menunjukkan
prestasinya sebagai putra bangsa. --- ""Long lasting impression"" adalah ungkapan yang dapat
saya ucapkan tentang Prof. F. G. Winarno. Tidak hanya impresi awal tentang kepiawaian Pak
Win dan filosofi beliau tentang bagaimana meraih sukses yang besar dengan memiliki mimpi
yang besar, tetapi juga impresi yang berlanjut sampai saat ini, di mana perjalanan hidup
mempertemukan Pak Win dan saya dalam ruang lingkup pekerjaan sekarang ini. Saya
percaya buku ini akan membuat banyak orang mengenal Pak Win lebih mendalam dan akan
terinspirasi untuk meraih sukses dan kebahagiaan. Setelah 33 tahun, ajaran, disiplin, humor,
wisdom, dan dukungan Pak Win akan selalu melekat di hati saya. Saya percaya Pak Win
masih memiliki mimpi-mimpi dan ""grand design lanjutan"""""""" dalam perjalanan hidup beliau
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lebih lanjut."" -Taufik Wiraatmadja, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Direktur PT
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., Alumni Fatemeta IPB Angkatan 14"""
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