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Nanan Nurdjannah, Sri Usmiati Ampas tahu bagaimana menjadi produk sampingan dari proses produksi toy. Tingkat protein ampas yang perlu diketahui cukup tinggi yaitu sekitar 6%. Secara umum, untuk mengetahui amplifier digunakan untuk pakan ternak atau oncom dan campuran tempe gembus. Ampas tahu
memiliki kesempatan untuk digunakan dalam produksi tepung yang kaya serat dan protein yang dapat diaplikasikan pada berbagai produk makanan, dan sebagai sarana budidaya dan pengembangan jamur. Dalam penelitian ini, ketahuilah bahwa protein diisolasi dengan cara asam-dasar dan terlihat untuk sifat fisik,
kimia, dan fungsional dari isolat protein yang dihasilkan. Perawatan penelitian terdiri dari suhu ekstraksi (25 dan 500C) dan ekstraksi pH ( 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 dan 10). Proyek pengujian adalah Randomized Group Design, model faktorial dengan pemutaran ulang 1 dan 2 sebagai blok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pasir toy basah menghasilkan konsentrat protein dengan kualitas yang lebih baik daripada pasir toy kering. Serangan jantung, kandungan protein dan pemulihan protein yang dihasilkan masih rendah. Suhu dan ekstraksi pH mempengaruhi karakteristik protein yang dihasilkan. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa
pengobatan dengan suhu ekstraksi 500C dan pH 10 adalah kombinasi terbaik pengobatan dengan tepung 11,68%, pemulihan protein 25,85%, kandungan protein 61,14%, kadar air 6,66 %, kandungan abu 2,74%, kandungan lemak 31,9%, total karbohidrat 4,26%, total karbohidrat 4,26%, total karbohidrat penyerapan air
3,38 g protein air/g, penyerapan lemak 3,79 g protein lemak/g yang diserap, kapasitas emulsi 61,2%, stabilitas emulsi 69,60%, kapasitas busa 15,71%, stabilitas busa 55,28%, kelarutan maksimum pada pH 12 dari 89,14%. Tuan Kedele; untuk mengetahuinya; isolasi; konsentrat protein; kedelai; limbah tahu padat;
isolasi; konsentrat protein. P-ISSN : 0216-1192 E-ISSN : 2541-4054 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Jl. Tentara Pelajar #12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920 ,
WhatsApp: 0813 177 408 68 J.Pasca dari berlisensi di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Statistic Counter: Lihat Statistik Saya ampas tahu di malang, ampas tahu digawe makanan maneh arane, ampas tahu dikukus, ampas untuk belajar tentang gorengan, ampas toy dijual,
ampas untuk mengetahui di Jogja, ampas untuk mengetahui dan polarAmpas Tob Sebagai Pakan TernakAmpas tahu bagaimana pakan ternak: Bahan makan tinggi dan konstituen mahal, seperti jagung, kedelai dan pengganti tepung ikan dan menjadi dalam pengembangan ruminansia atau peternakan unggas.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan permasalahan ini, melihat potensi yang ada di lingkungan kita, sebagai salah satu sumber kualitas dan kualitas pangan bagi ternak, serta terkait penggunaan limbah industri. Harga pakan adalah biaya yang harus disediakan dengan beberapa bagian untuk

mengembangkan peternakan untuk dan menghadapi kebutuhan lain. Semakin intens usahanya, semakin kreatif petani dalam menggunakan bahan lateral sebagai bahan yang merupakan jatah. Penggunaan bahan-bahan yang mudah ditemukan, dengan harga yang relatif lebih murah, namun tetap memiliki kandungan
gizi yang baik untuk produksi dan kesehatan ternak memiliki sesuatu yang perlu dilakukan petani untuk meningkatkan tingkat keuntungan tertinggi. Penjatahan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Biaya penjatahan adalah 70% dari total biaya produksi (Listiyowati dan Roospitasari, 1992). Tingginya
biaya produksi ini harus dipenuhi dengan mengisi jatahnya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, dengan harga yang relatif lebih rendah namun yang masih membutuhkan nutrisi yang baik untuk produksi dan kesehatan ternak itu sendiri (Mairizal, 1991). Upaya membayar biaya pangan adalah dengan
mencari bahan makanan yang tidak bersaing dengan manusia, murah, memiliki nilai gizi tinggi, tersedia tanpa melanjutkan, memenangkan ternak dan tidak membeli untuk ternak yang membutuhkannya (Sulistiowati (1995). Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang disediakan dengan jumlah pakan yang tersisa dan
diencerkan. Kenaikan berat badan adalah perbedaan antara berat badan awal dan berat badan akhir untuk sementara waktu (Rasyaf, 2006). Konversi ransum adalah pembagian antara jumlah pakan yang dipancarkan dalam minggu tertentu dan peningkatan kenaikan berat badan dalam minggu itu. Potensi Toss
Sebagai Makanan Pakan TernakKnow yang mengandung banyak protein nabati yang diminati banyak konsumen. Efek lain dari peningkatan produksi adalah kelebihan pengetahuan atau produksi batang tubuh yang belum dimanfaatkan dan digunakan dan dianggap kurang berkualitas secara ekonomi. Jika kita belajar
lebih lanjut di ampas, makan lebih awal masih dapat digunakan sebagai pakan ternak dengan nilai protein tinggi. Saat ini, tidak banyak petani yang menggunakan ampas sebelumnya tahu cara memberi makan tambahan untuk ternak mereka selain konsentrat. Ternak yang berhubungan dengan bebri memberi makan
ampas sa lebih cepat daripada yang tidak diberikan (Titis, 2009). Ampas tahu salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun jatah. Hingga saat ini ampas tahu cukup mudah didapatkan dengan harga murah, juga bisa didapatkan dengan bebas. Dilihat dari komposisi kimianya ampas tahu bahwa itu
dapat digunakan sebagai sumber protein. Mengingat kandungan protein dan lemak dalam amplifier toy cukup tinggi. Dengan cara ini berbeda setiap kali dan bagaimana prosesnya. Protein dengan kandungan 8,66%; lemak 3,79%; air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat ampas tahu bisa diubah menjadi pakan ternak
(Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2011). Limbah bahan yang terbuang oleh proses produksi bahan kimia, tambang, pemurnian, pertanian dan bahan produksi pangan yang tampaknya di permukaan udara. Karakteristik mengetahui adalah partikel atau padatan warna putih mendung dan bau khas soy. Karakteristik
kimia zat adalah kandungan organik, yaitu lemak, lemak dan protein. Limbah padat dalam air ditangguhkan dan ditanam padat. Ampas tahu yang merupakan limbah industri Untuk diketahui memiliki keunggulan, yaitu protein yang cukup tinggi (Masturi et al. 1992). Namun ampas tahu mereka memiliki kelemahan sebagai
bahan makan adalah serat kasar dan air tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi menyulitkan bahan pakan untuk dicerna bebek dan cadangan udara yang tinggi dapat menyebabkan umur simpan yang lebih pendek ((Masturi et al., 1992 dan Mahfudz et al., 2000). Nilai gizi To tahu ampas ditinjau oleh komposisi kimia
ampas tahu bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber protein. Toy adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kedelai. Prabowo dkk, (1983) menyatakan bahwa protein ampas tahu memiliki nilai biologis yang lebih tinggi dibandingkan protein kedelai dalam minyak mentah, karena berasal dari kedelai yang telah diolah.
Ketahui ampas juga mengandung mineral mikro atau makro per mikro; Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, n lebih dari 50 ppm. Ampas tahu di udara segar sekitar 84,5% dari beratnya. Tingkat udara yang tinggi dapat menyebabkan umur simpan yang singkat. Pasir toy basah tidak
tahan untuk disimpan dan akan cepat menjadi asam dan busuk selama 2-3 hari, sehingga ternak tidak lagi disukai. Toy kering mengandung sekitar 10,0–15,5% umur air dibandingkan dengan toy segar (Widjatmoko, 1996)Syafri_abbasTelp/Wa/SMS: 081378641079 (Bpk. Syafri)Halaman 2ampas untuk mengetahui di
malang, ampas tahu digawe makanan maneh arane, ampas untuk mengetahui dalam uap, ampas goreng, ampas untuk mengetahui dijual, ampas di Jogja, ampas tahu dan polarAmpas Tahu Sebagai Pakan TernakAmpas tahu bagaimana pakan ternak: Bahan makanan tinggi dan konstituen mahal konstituen, seperti
jagung, kedelai dan ikan pengganti tepung dan menjadi dalam pengembangan rumin Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan mengatasi masalah ini, memeriksa potensi yang ada di lingkungan kita, sebagai salah satu sumber kualitas dan kualitas makanan ternak, serta terkait dengan penggunaan limbah
industri. Harga pakan adalah biaya yang harus diberikan dengan beberapa porsi untuk mengembangkan pertanian untuk meningkatkan dan membandingkan dengan kebutuhan lain. Semakin intens usahanya, semakin kreatif petani dalam menggunakan bahan lateral sebagai bahan yang merupakan jatah. Penggunaan
bahan-bahan yang mudah diperoleh, dengan harga yang relatif lebih murah, tetapi masih memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk dan kesehatan sapi memiliki hal-hal yang perlu dilakukan petani untuk meningkatkan tingkat keuntungan Atas. Penjatahan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Biaya
penjatahan adalah 70% dari total biaya produksi (Listiyowati dan Roospitasari, 1992). Tingginya biaya produksi ini harus dipenuhi dengan mengisi jatahnya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, dengan harga yang relatif lebih rendah namun yang masih membutuhkan nutrisi yang baik untuk produksi dan
kesehatan ternak itu sendiri (Mairizal, 1991). Upaya membayar biaya pangan adalah dengan mencari bahan makanan yang tidak bersaing dengan manusia, murah, memiliki nilai gizi tinggi, tersedia tanpa melanjutkan, memenangkan ternak dan tidak membeli untuk ternak yang membutuhkannya (Sulistiowati (1995).
Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang disediakan dengan jumlah pakan yang tersisa dan diencerkan. Kenaikan berat badan adalah perbedaan antara berat badan awal dan berat badan akhir untuk sementara waktu (Rasyaf, 2006). Konversi ransum adalah pembagian antara jumlah pakan yang dipancarkan dalam
minggu tertentu dan peningkatan kenaikan berat badan dalam minggu itu. Potensi Toss Sebagai Makanan Pakan TernakKnow yang mengandung banyak protein nabati yang diminati banyak konsumen. Efek lain dari peningkatan produksi adalah kelebihan pengetahuan atau produksi batang tubuh yang belum
dimanfaatkan dan digunakan dan dianggap kurang berkualitas secara ekonomi. Jika kita belajar lebih lanjut di ampas, makan lebih awal masih dapat digunakan sebagai pakan ternak dengan nilai protein tinggi. Saat ini, tidak banyak petani yang menggunakan ampas sebelumnya tahu cara memberi makan tambahan
untuk ternak mereka selain konsentrat. Ternak yang berhubungan dengan bebri memberi makan ampas sa lebih cepat daripada yang tidak diberikan (Titis, 2009). Ampas tahu salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun jatah. Hingga saat ini ampas tahu cukup mudah didapatkan dengan harga
murah, juga bisa didapatkan dengan bebas. Dilihat dari komposisi kimianya ampas tahu bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber protein. Mengingat kandungan protein dan lemak dalam amplifier toy cukup tinggi. Dengan cara ini berbeda setiap kali dan bagaimana prosesnya. Protein dengan kandungan 8,66%;
lemak 3,79%; air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat ampas tahu bisa diubah menjadi pakan ternak (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2011). Limbah semua bahan terbuang oleh proses produksi bahan kimia, tambang, distilasi, pertanian dan bahan produksi pangan yang tampaknya berubah di permukaan
udara. Karakteristik mengetahui adalah partikel atau padatan warna putih mendung dan bau khas soy. Karakteristik kimia zat adalah kandungan organik, yaitu lemak, lemak dan protein. Limbah padat ditangguhkan dan disusun dengan solid. Ampas tahu yang merupakan limbah industri Untuk diketahui memiliki
keunggulan, yaitu protein yang cukup tinggi (Masturi et al. 1992). Namun tahu memiliki kelemahan sebagai bahan makan adalah serat kasar dan air tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi menyulitkan bahan pakan untuk dicerna bebek dan cadangan udara yang tinggi dapat menyebabkan umur simpan yang lebih
pendek ((Masturi et al., 1992 dan Mahfudz et al., 2000). Nilai gizi To tahu ampas ditinjau oleh komposisi kimia ampas tahu bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber protein. Toy adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kedelai. Prabowo dkk, (1983) menyatakan bahwa protein ampas tahu memiliki nilai biologis yang
lebih tinggi dibandingkan protein kedelai dalam minyak mentah, karena berasal dari kedelai yang telah diolah. Ketahui ampas juga mengandung mineral mikro atau makro per mikro; Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, n lebih dari 50 ppm. Ampas tahu di udara segar sekitar 84,5% dari
beratnya. Tingkat udara yang tinggi dapat menyebabkan umur simpan yang singkat. Pasir toy basah tidak tahan untuk disimpan dan akan cepat menjadi asam dan busuk selama 2-3 hari, sehingga ternak tidak lagi disukai. Toy kering tersebut mengandung sekitar 10,0–15,5% umur air dibandingkan dengan toy segar
(Widjatmoko, 1996)Syafri_abbasTelp/Wa/SMS: 081378641079 (Bpk. Syafri) Syafri)
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