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SEREALIA 

1. Padi 

 Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. 

Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika 

Barat tropis dan subtropis. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau 

Poaceae (Graminae atau Glumiflorae). Terna semusim, berakar serabut, 

batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian 

pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak, 

daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun 

sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang, bagian bunga 

tersusun majemuk, tipe malai bercabang, satuan bunga disebut floret yang 

terletak pada satu spikelet yang duduk pada panikula, tipe buah bulir atau 

kariopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya, bentuk 

hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3mm hingga 15mm, tertutup oleh 

palea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam, struktur 

dominan padi yang biasa dikonsuksi yaitu jenis enduspermium.  

 

2. Jagung 

 Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus 

hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus 

merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap 

pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi 

umumnya berketinggian antara 1 m sampai 3 m, ada varietas yang dapat 

mencapai tinggi 6 m. Bunga betina jagung berupa "tongkol" yang 

terbungkus oleh semacam pelepah dengan "rambut". Rambut jagung 

sebenarnya adalah tangkai putik. Jagung termasuk tanaman bijinya 

berkeping tunggal monokotil, jagung tergolong berakar serabut yang dapat 

mencapai kedalaman 8 m meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 

m. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa muncul akar adventif dari 

buku-buku batang bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya 

tanaman. 



 Jagung mengandung karbohidrat sekitar 71 – 73%, tediri dari pati, 

sebagian kecil gula dan serat. Pati terutama terdapat pada endosperm, gula 

pada lembaga dan serat pada kulit. Kandungan protein pada jagung sekitar 

10% terdapat pada aleuron, dan 90% pada lembaga. Kandungan lemak 

kurang lebih 15% (80% terdapat di lembaga dan sebagian kecil di 

endosperm). Sebagian besar lemak jagung adalah asam lemak linoleat 

(50%). Kandungan mineral paling banyak adalah fosfor dan zat besi, 

sedangkan kalsium terdapat dalam jumlah kecil. Vitamin terutama vitamin 

B1 dan B2 terdapat pada lembaga dan luar endosperm. 

 

3. Sorgum 

 Sorgum yang dibudidayakan di Indonesia mempunyai nama ilmiah 

Sorgum-bicolor (L) Moech. Nama yang sinonim dengan nama itu adalah 

Holchus Sorghum L ; Andropogan sorghum (L) Bot ; Sorghum Vulaare 

Pers. Pada biji sorgum, diantara kulit biji dan daging biji dilapisi oleh 

lapisan testa dan aleuron, Lapisan testa termasuk pada bagian kulit biji, 

dan lapisan aleuron termasuk pada bagian dari daging biji, jaringan kulit 

biji terikat erat oleh daging biji, melalui lapisan tipis yang disebut lapisan 

semen. Pada prows penggilingan, ikatan kulit biji dengan daging biji ini 

sulit dipisahkan. Komposisi bagian biji sorgum terdiri dari kulit luar 8%, 

lembaga 10% dan daging biji 82%. 

  Pada umumnya biji sorgum berbentuk bulat pair fang dengan 

ukuran biji kira -kira 4 x 2,5 x 3,5 mm. Berat biji bervariasi antara 8 mg - 

50 mg, rata-rata berat 28 mg. Kulit biji ada yang berwarna putih, merah 

atau cokelat. Sorgum putih disebut sorgum kafir dan yang berwarna 

merah/cokelat biasanya termasuk varietas Feterita. Warna biji ini 

merupakan salah satu kriteria menentukan kegunaannya. Varietas yang 

berwarna lebih terang akan menghasilkan tepung yang lebih putih dan 

tepung ini cocok untuk digunakan sebagai makanan lunak, roti dan lain-

lainnya. Sedangkan varietas yang berwarna gelap akan menghasilkan 

tepung yang berwarna gelap dan rasanya lebih pahit. Tepung jenis ini 

cocok untuk bahan dasar pembuatan minuman.  



 Biji sorgum mengandung gizi yang tidak lebih rendah dari 

kandungan tanaman serealia lainnya. Dilihat dari kandungan kimianya, biji 

sorgum (utuh) mengandung 

- protein 9,01 % 

- lemak 3,6 % 

- abu 1,49 % 

- serat 2,5 % 

 

4. Gandum 

 Gandum (Triticum spp.) adalah sekelompok tanaman serealia dari 

suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya 

digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun 

difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tekstur biji gandum (kernel), warna kulit biji (bran), dan 

musim tanam. Berdasarkan tekstur kernel, gandum diklasifikasikan 

menjadi hard, soft, dan durum. Sementara itu berdasarkan warna bran, 

gandum diklasifikasikan menjadi red (merah) dan white (putih). Untuk 

musim tanam, gandum dibagi menjadi winter (musim dingin) dan spring 

(musim semi). Namun, secara umum gandum diklasifikasikan menjadi 

hard wheat, soft wheat dan durum wheat. 

 Pada umumnya, kernel berbentuk oval dengan panjang 6–8 mm 

dan diameter 2–3 mm. Seperti jenis serealia lainnya, gandum memiliki 

tekstur yang keras. Biji gandum terdiri dari tiga bagian yaitu bagian kulit 

(bran), bagian endosperma, dan bagian lembaga (germ). Bagian kulit dari 

biji gandum sebenarnya tidak mudah dipisahkan karena merupakan satu 

kesatuan dari biji gandum tetapi bagian kulit ini biasanya dapat dipisahkan 

melalui proses penggilingan. 

 

5. Oats 

 Oat (Avena sativa) merupakan sejenis spesies bijiran dan biji benih 

tumbuhan ini. Oat digunakan sebagai makanan manusia dan juga sebagai 

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijiran&action=edit
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biji_benih&action=edit
http://ms.wikipedia.org/wiki/Manusia


makanan bagi hewan, terutama ternak ayam dan kuda. Jerami oat 

digunakan sebagai tempat tidur hewan dan juga sebagai makanan hewan.  

Oat adalah salah satu serealia yang agak sulit untuk diproses dan 

diolah menjadi bahan makanan. Untuk memproses oat sebagai makanan 

yang dapat dikonsumsi manusia, sekam oat harus dihilangkan terlebih 

dahulu sehingga diperoleh groat yang siap diproses. Groat tersebut 

memiliki serat atau rambut yang harus dihilangkan, karena rasanya yang 

pahit. Selain itu groat harus distabilkan dengan proses pemanasan dalam 

rangka menginaktifasi enzim. Jika enzim dalam groat tidak dinonaktifkan 

akan menyebabkan groat menjadi tengik.  

  Oat groat memiliki kandungan protein yang paling tinggi serta 

kualitas protein yang lebih beragam bila dibandingkan serealia lain. Oat 

groat juga memiliki kandungan karbohidrat yang mudah dicerna, kecuali 

beberapa serat dan memiliki ciri fisiologi yang cukup bermanfaat. 

Kandungan lemak yang dimiliki juga cukup tinggi bila dibandingkan 

serealia lain. Selain itu oat juga kaya akan mineral dan vitamin pada bran 

(kulit) dan bakal bijinya.  

Oat dapat tumbuh pada suhu dan kelembaban tertentu. Contohnya 

di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, seperti Rusia, Kanada, 

Amerika, Finlandia  serta Polandia, oat dapat tumbuh baik karena 

mempunyai iklim yang dingin. Tetapi pada musim semi, oat pun dapat 

tumbuh di Amerika Serikat bagian utara (Gibson and Benson, 2002). 

Struktur biji oat hampir mirip seperti gandum. Keduanya memiliki lapisan 

yang menutupi kulit biji yang melindungi pati endosperm dan germ pada 

inti biji (Bowers, 2005). Kulit biji tersebut sangat keras, sehingga harus 

dihilangkan sebelum diproses lebih lanjut (Eborn, 2001). 

 

UMBI-UMBIAN 

1. Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) 

 Jenis ini dicirikan dari daunnya yang terdiri dari 3 helai daun dan 

batangnya yang berbulu dan berduri tersebar sepanjang batang dan 

tangkai daun. Umbinya berwarna coklat muda, diliputi rambut-rambut 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Haiwan
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ternakan_ayam&action=edit
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kuda


akar yang besar dan kaku.  Umbi gadung tidak dapat dikonsumi secara 

langsung karena beracun sehingga harus diberi perlakuan tertentu 

sebelum diolah. Produk hasil olahan biasanya berupa kripik gadung. 

Produk kripik gadung baik dalam bentuk mentah maupun matang jarang 

sekali dijumpai, hal ini disebabkan kripik gadung kurang diminati 

dibandingkan dengan kripik kentang.  

 

2. Uwi (Dioscorea spp.) 

 Ada beberapa varietas dari uwi dan penamaannya di tiap daerah 

juga berbeda-beda. Di daerah Wonosari (Yogyakarta) dan desa 

Poncokusumo (Malang-Jawa Timur), terdapat varietas uwi putih dan uwi 

ungu (“gadung” dalam bahasa JawaTimur). Di Kutowinangun (Jawa 

Tengah), dikenal yang namanya uwi bangkulit (kulit luarnya berwarna 

merah “abang” dalam bahasa Jawa Tengah), sedangkan di daerah Garut 

dikenal varietas huwi manis/kalapa (karena rasanya manis seperti kelapa) 

dan huwi  hideung (karena warna hitam. “”hideung” hitam dalama bahasa 

Sunda). Umbi uwi ini biasanya dipanen sekitar umur 6-8 bulan. 

Pemanfaatan uwi sebagai sumber bahan pangan biasanya hanya sebatas 

dikonsumsi sebagai pengganti nasi dengan cara dikukus, atau  di 

kecamatan Leles, Kabupaten Garut, uwi biasanya digunakan untuk acara 

sawaka (7 bulanan masa kehamilan). 

 

3. Gembili (Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill)  

 Jenis ini merupakan salah satu yang dibudidayakan dan jarang 

ditemukan tumbuh liar. Umumnya ditanam secara terbatas di pekarangan 

rumah. Umbinya berwarna putih sampai putih kekuningan dan 

pemanfaataannya sebatas dikonsumsi dengan cara dikukus sebagai 

pengganti makanan pokok. Umbi gembili banyak dijual di pasar-pasar 

tradisional di Jawa Tengah  (a.l.  Kebumen, Kutowinangun, Wonosari) 

dan Jawa Timur (Malang). 

 



4. Kentang hitam (Coleus tuberosum Benth. Atau Plectranthus 

rotundifolius (Poiret) Sprengel) 

 Kentang hitam/ireng seringkali disebut juga sebagai kentang kleci 

(karena bentuk umbinya kecil, bulat seperti bentuk kleci atau kelereng). 

Disebut sebagai kentang ireng karena kulit luarnya berwarna hitam 

(“ireng” dalam bahasa Jawa). Biasanya dipanen pada musim panas. Hasil 

informasi diketahui bahwa tanaman ini terdapat di daerah Jawa Tengah 

(seperti Kebumen, Kutowinangun, Temanggung) dan Jawa Barat (daerah 

Sumedang); tampaknya populasinya sudah agak jarang. Umbi kentang 

ireng biasanya  dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat dengan cara 

dikukus, atau untuk campuran sayur dan sambal goreng. 

 

5. Talas (Colocasia sp.) 

 Salah satu jenis umbi-umbian yang cukup banyak digemari orang 

adalah talas. Talas sembir atau semir banyak dijumpai dan dibudidayakan 

di desa Sembir, Kabupaten Sumedang. Batang dan daunnya dapat disayur. 

Selain talas sembir, penduduk setempat membudidayakan pula talas 

gadong dengan ciri-ciri berbatang ungu dan mempunyai anakan banyak, 

namun batangnya tidak bisa disayur. Menurut masyarakat setempat, rasa 

talas semir lebih enak dan daging umbinya lebih pulen dari talas bogor 

(Colocasia esculenta (L.) Schotz). 

 

KACANG-KACANGAN 

1. Kacang Kedelai 

 Biji kedelai berkeping dua, terbungkus kulit biji dan tidak 

mengandung jaringan endospperma. Embrio terletak diantara keping biji. 

Warna kulit biji kuning, hitam, hijau, coklat. Pusar biji (hilum) adalah 

jaringan bekas biji melekat pada dinding buah. Bentuk biji kedelai 

umumnya bulat lonjong tetapai ada pula yang bundar atau bulat agak 

pipih. Kedelai berbatang dengan tinggi 30±100 cm. Batang dapat 

membentuk 3 ± 6 cabang, tetapi bila jarak antar tanaman rapat, cabang 

menjadi berkurang, atau tidak bercabang sama sekali. 



 Sifat fungsional dari protein kedelai yang yang diinginkan adalah 

emulsifikasi, penyerapan lemak, penyerapan air, pembentukan struktur 

tekstur, pembentukan film, pembentukan warna coklat. Beberapa jenis 

varietas kedelai yaitu kedelai muria, tengger, meratus, orba, galunggung, 

lokon, guntur, wilis, bromo, argomulyo, mahameru dan dempo. 

 Komposisi zat gizi kedelai bervariasi menurut varietas, keadaan 

tempat tumbuh, umur saat dipanen dan budidaya penanaman. Lemak dan 

protein menyusun 60% dari berat kedelai kering. Protein 40% dan lemak 

20%. Kedelai kering mengandung 35% karbohidrat dan 5% abu dan terdiri 

dari 8% berat kulit, 90% kotiledon (keping biji) dan 2% hipokotil (embrio) 

 Mayoritas protein kedelai tahan terhadap panas saat pemanasan. 

Karena itu. Produk kedelai memerlukan proses dengan panas misal tahu 

dan susu kedelai. Kedelai adalah sumber protein komplit/lengkap. Protein 

lengkap adalah protein yang mengandung asam amino esensial yang 

jumlahnya cukup banyak. Asam amino esensial adalah asam amino yang 

harus diperoleh langsung dari makanan karena tidak bisa dibuat oleh tubuh 

manusia. Kedelai mempunyai asam amino yang tinggi terutama asam 

amino lisin, sehingga dapat mensubstitusi kekurangan lisin pada makanan 

pokok. 

 

2. Kacang Tanah 

 Kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang 

berasal dari Amerika Selatan, tepatnya berasal dari Brazilia. Tanaman ini 

berumur pendek dan bertipe tegak. Di bidang industri, digunakan sebagai 

bahan untuk membuat keju, mentega, sabun dan minyak goreng. Hasil 

sampingan dari minyak dapat dibuat bungkil (ampas kacang yang sudah 

dipipit/diambil minyaknya) dan dibuat oncom melalui fermentasi jamur. 

Manfaat daunnya selain dibuat sayuran mentah ataupun direbus, 

digunakan juga sebagai bahan pakan ternak serta pupuk hijau. 

 Komposisi zat gizi meliputi protein berkisar 25-30%, lemak 40-

50%, karbohidrat 21% dan zat gizi lain yang terdapat dalam jumlah yang 

cukup banyak yaitu Ca, P, Fe, Mg, Zn, vitamin A,C dan B(1,2,3,6,9). 



Kacang tanah adalah sumber protein (30 gram per cangkir setelah 

disangrai), tetapi protein yang dimiliki bukanlah protein komplit karena 

kadar asam amino esensial lisin, sistein dan metioninnya rendah. Pada 

kacang tanah (dan juga kedelai) dapat terkontaminasi oleh kapang/jamur 

Aspergillus flavus yang dapat memproduksi zat karsinogenik aflatoxin. Zat 

ini menyebabkan kanker hati pada tikus. Manusia lebih tahan daripada 

tikus. 

 

3. Kacang Hijau 

 Kacang hijau adalah salah satu dari banyak spesies baru saja 

pindah dari genus Phaseolus Vigna dan masih sering terlihat dikutip 

sebagai Phaseolus aureus atau Phaseolus radiatus. Variasi ini tata nama 

telah digunakan mengenai spesies tanaman yang sama. 

 Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang 

dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-

polongan (Fabaceae) ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang 

hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman 

pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah. 

 Kacang hijau banyak ditanam di sawah dan ladang yang bertanah 

lembab dan cukup mendapatkan sinar matahari. Tumbuhan perdu 

berbatang basah ini tingginya mencapai 3 meter. Kacang hijau adalah 

tanaman pendek bercabang tegak. Bunganya berbentuk kupu-kupu dan 

berwarna kuning kehijauan atau kuning pucat. Dari bunga itulah terbentuk 

polongan yang berisi 10 - 15 biji kacang hijau.Kulitnya hijau berbiji putih 

dan sering dibuat kecambah atau tauge. Daunnya berbentuk segitiga 

menyirip. Sering digunakan dalam bentuk sayur (Toge/kecamba). 

 Karbohidrat merupakan komponen terbesar (lebih dari 55%) biji 

kacang hijau, yang terdiri dari pati, gula dan serat. Pati pada kacang hijau 

memiliki daya cerna yang sangat tinggi yaitu 99,8 persen, sehingga sangat 

baik untuk dijadikan bahan makanan untuk bayi dan anak balita yang 

sistem pencernaannya belum sesempurna orang dewasa. Protein adalah 



penyusun utama kedua setelah karbohidrat. Kacang hijau mengandung 20-

25 persen protein. Protein pada kacang hijau mentah memiliki daya cerna 

sekitar 77 persen. Kacang hijau kaya akan asam amino leusin, arginin, 

isoleusin, valin dan lisin. Kualitas protein dibatasi oleh kandungan asam 

amino bersulfur seperti metionin dan sistein (jumlahnya sangat sedikit). 

 Kandungan lemak dalam kacang hijau relatif sedikit (1-1,2 persen). 

Kacang hijau juga mengandung vitamin dan mineral. Mineral seperti 

kalsium, fosfor, besi, natrium dan kalium banyak terdapat pada kacang 

hijau. Vitamin yang paling banyak terkandung pada kacang hijau adalah 

thiamin (B1), riboflavin (B2) dan niasin (B3). Selain itu, kacang hijau juga 

merupakan sumber serat pangan (dietary fiber). Kadar serat dalam kacang 

hijau dapat mencegah terjadinya sembelit 

 

4. Kacang Polong 

 Kacang polong atau ercis (Pisum sativum L., suku polong-

polongan atau Fabaceae) merupakan tumbuhan penghasil sayuran berupa 

biji berwarna hijau. Ercis didatangkan oleh penjajah Belanda ke Indonesia 

karena sayuran ini populer di Eropa sebagai bagian dari salad atau sup. 

Biji ercis kaya karbohidrat serta protein dan cepat membuat kenyang 

ketika dimakan. 

 Kacang ercis ini memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi 

tubuh. Kacang ini dikenal sebagai sumber protein nabati terbaik, untuk 

100 gram kacang ercis kandungan protein nabatinya sebanyak 8 gram. 

Untuk itulah jika dikonsumsi mampu memenuhi takaran nilai gizi sehari-

hari. Selain itu terdapat pula berbagai vitamin seperti vitamin A, B, B1 dan 

B12. Dalam daging kacang sebetulnya mengandung banyak serat sehat 

yang baik untuk sistem pencernaan. Jika kita merasa sembelit maka sangat 

baik mengkonsumsi kacang ini.  

 Dalam 100 gram kacang polong rebus, terdapat kandungan serat 

sebesar 8,3 gram atau akan memenuhi kebutuhan serat sebanyak 33%. 

Sebagian besar serat dalam kacang polong merupakan serat larut yang 



sangat baik untuk membantu mengontrol kadar gula darah, juga 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 

 

5. Kacang Almond 

 Almond (Prunus dulcis), adalah tanaman asli Timur Tengah, 

buahnya sebenarnya bukan merupakan kacang, namun merupakan buah 

berbiji yang terdiri dari kulit luar yang diselubungi cangkang keras. 

Almond dapat dikonsumsi secara langsung, dan juga dengan diolah. Irisan 

almond dapat ditambahkan pada es krim, coklat, atau kue. Almond dapat 

pula dibuat menjadi "susu almond", terutama diperuntukkan bagi orang 

yang memiliki intoleransi laktosa dan juga vegetarian 

 Almond mengandung 49% minyak, dimana tersusun atas 62% 

asam lemak omega-9, 24% asam lemak omega-6, dan 6% asam palmitat. 

Oleum amigdalae, adalah sejenis minyak yang diperoleh dari almond, 

yang tergolong gliseril oleat. Minyak ini memiliki aroma ringan dan 

berasa kacang, tidak larut alkohol, namun mudah larut dalam kloroform 

atau eter. Ternyata almond juga bernutrisi, almond mengandung 26% 

karbohidrat (12% serat makanan, 6,3% gula, serta 0,7% pati). Selain itu 

almond kaya akan vitamin E, yakni 24 mg per 100 gram. Almond juga 

memiliki banyak kandungan asam lemak tak jenuh, yang dapat 

menurunkan kolesterol LDL. Nutrisi lain yang terdapat pada almond 

adalah vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, 

dan seng. 

 Almond diklaim memiliki manfaat mempercepat pergerakan 

makanan di kolon, dan mencegah kanker usus besar. Beberapa penelitian 

terbaru mengkaitkan almond dengan penurunan kolesterol LDL. Almond 

juga memiliki khasiat anti inflamasi/radang, memperkuat daya tahan 

tubuh, dan melindungi hati. 

 

 

 

 


