
7 Langkah Membuat Mentega

Dalam video ini, kami akan tunjukkan cara membuat mentega sendiri dalam 7 langkah mudah. 

Tim GUB mengucapkan selamat bersenang-senang!

Description

Alat dan bahan

Susu sapi murni dan/

atau krim kocok

Panci

Sendok pengaduk

Mangkuk kaca

2 mangkuk kecil

Air dingin

Bahan pilihan: 

mangkuk keramik 

tahan panas.

Sendok makan

Stoples bertutup 

putar
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Langkah-langkah

Langkah 1: Siapkan susu murni.

Susu murni bisa didapatkan dari penjual atau langsung 

dari peternakan. Ada pula supermarket yang menjual 

susu murni. Yang penting, jangan gunakan susu 

pasteurisasi yang biasa tersedia di supermarket, 

karena susu sudah mengalami homogenisasi.

Mari membuat mentega sendiri hanya dengan susu dan tujuh langkah mudah!

Langkah 2: Didihkan susu

Didihkan susu atau panaskan hingga suhu minimal 

72°C untuk mematikan bakteri apa pun yang mungkin 

ada di dalam susu.

Langkah 3: Simpan susu

Tuangkan susu ke mangkuk kaca. 

Biarkan selama satu malam di suhu ruangan.

4 Langkah 4: Bersihkan kepala susu

Selama didiamkan, kepala susu atau dadih bertekstur 

krim akan terbentuk pada permukaan. Jika dilihat dari 

samping, lapisan susu dan dadih akan terlihat dengan 

jelas. Angkat lapisan ini dengan sendok dan masukkan 

ke dalam mangkuk yang lebih kecil. Susu yang sudah 

bersih dari dadih akan bisa digunakan lagi nanti.



Latar belakang

Dahulu, mentega dibuat menggunakan alat pengaduk khusus. Pada masa modern, proses produksi ini diambil alih oleh 

pembuat produk berbahan susu. Mentega dapat dibuat tidak hanya dari susu sapi, tetapi juga susu kambing. Tetapi, 

mentega tidak dapat dibuat dengan susu yang sudah mengalami homogenisasi. Dalam proses ini, globula lemak yang 

terkandung di dalam susu dipecah dengan cara menempatkan susu dalam tekanan tinggi, dan ditekan keluar melalui 

saluran-saluran berukuran kecil. Hal ini membuat dadih tidak bisa memisahkan diri dan membentuk kepala susu, dan 

lemak pun tetap terkandung secara merata di dalam susu.
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5 Langkah 5: Tuang dadih

Selanjutnya, tuang dadih ke stoples dengan tutup putar. 

Sebagai pengganti dari krim yang kita buat sendiri, 

kita bisa gunakan krim kocok dari supermarket. Atau, 

padukan krim susu dengan krim kocok yang sudah siap 

pakai. Krim kocok sebanyak 500 ml akan menghasil-

kan kurang lebih 180 gram mentega. Sekarang, tutup 

erat-erat stoples tadi. Periksa kembali bahwa tutup 

sudah kencang sehingga tidak akan ada cairan yang 

keluar. Selanjutnya, kocok! Tidak perlu terlalu kencang, 

cukup sampai krim bergerak bolak-balik antara dasar 

dan tutup stoples. Setelah sekitar 8 sampai 10 menit, 

krim akan mulai kaku dan mencapai tekstur seperti krim 

kocok. Kita sudah hampir selesai. Teruslah mengocok 

hingga terbentuk gumpalan padat berwarna kuning dan 

cairan putih.

6 Langkah 6: Tuangkan cairan mentega.

Selamat! Mentega sudah selesai dibuat—itu, gumpalan 

kuningnya! Selanjutnya, tuangkan susu mentega—cai-

ran putih—ke wadah lain. Cairan ini bisa diminum dan 

rasanya sangat lezat. Teruslah mengocok untuk me-

misahkan mentega dan cairannya. Jika tidak ada lagi 

cairan yang terbentuk, pindahkan mentega ke mangkuk. 

Mentega dapat langsung dinikmati jika mau.

7 Langkah 7: Cuci dan bentuk mentega.

Usia mentega lebih awet jika dibersihkan sama sekali 

dari sisa cairan dengan air dingin. Siapkan air di wadah 

dan masukkan beberapa es batu. Biarkan es batu leleh. 

Setelah air menjadi sangat dingin, tuangkan ke dalam 

mangkuk mentega dan uleni mentega dengan air. Jika 

air menjadi keruh, ganti dengan air baru. Lakukan ini 

berulang kali hingga air berhenti menjadi keruh. Selan-

jutnya, kita dapat menaruh mentega di dalam alat cetak 

dan mengeluarkannya setelah mentega lebih keras. 

Simpan mentega di dalam lemari es. Jika suka, silakan 

tambahkan bumbu ke dalam mentega dan/atau garam, 

lalu uleni agar tercampur dengan baik. Sekarang, sela-

mat makan!
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