
Minyak terbaik Untuk Bahan resep Masakan 
Canola, grapeseed, zaitun, rami, alpukat, sayuran ... dunia minyak alami adalah tempat yang besar dan 
membingungkan. Inilah cara untuk memahaminya. 

Ketika datang ke kinerja dan rasa, tidak semua minyak kelapa sawit dapat digunakan dalam 
anekakreasiresepmasakan. Beberapa bekerja pada suhu tinggi, membuat mereka sempurna untuk 
menggoreng dan menumis. Banyak yang beraroma super, tetapi berubah tengik ketika dipanaskan. 
Bagaimana Anda bisa membedakan semuanya? Serta bagaimana cara menyimpannya? Berapa lama 
mereka akan bertahan? Begitu banyak pertanyaan! Untungnya, kami punya jawabannya. Lihatlah: Kiat 
BA untuk minyak goreng. Mari kita istirahatkan. 

Minyak Zaitun 

Semua minyak zaitun dibuat dengan menghancurkan zaitun menjadi pasta, lalu membuang kelebihan air 
dari kombinasi. Hal ini dapat dilakukan pada pers rock, tetapi pada skala industri, sering dilengkapi 
dengan mesin baja besar. Minyak zaitun ringan kemudian diolah dengan pelarut bahan kimia untuk 
menetralisir rasanya. Ini lebih ringan dalam rasa dan warna, bukan konsumsi kalori, dari EVOO lurus. 
Titik asap luar biasa 465-470˚ Fahrenheit, yang membuatnya ideal untuk memasak dengan panas tinggi. 
Ini dapat digunakan dalam vinaigrettes; untuk menambahkan lebih banyak rasa, cukup selesaikan 
dengan percikan EVOO. Membuat minyak rasa diresapi pribadi Anda? Manfaatkan minyak zaitun murni. 

Extra Virgin Olive Oil 

Setelah zaitun ditekan dan minyak esensial diekstraksi, Anda memainkan minyak zaitun extra virgin; itu 
bisa kuat dalam rasa, dan mungkin memiliki mentega, pedas, buah, atau catatan berumput, sehubungan 
dengan titik sumber zaitun. Tahap asap EVOO yang lebih rendah (sekitar 325˚) berarti sebenarnya tidak 
bagus untuk memasak. Berdasarkan tempat asalnya, mungkin berbagai rasa berasal dari buah ke 
berumput ke pahit dan bahkan mentega. Menghematnya untuk vinaigrette dan finishing minyak-kami 
telah diakui untuk memasukkannya ke dalam yogurt bebas lemak bebas sebagai saus. Namun demikian, 
banyak staf BA akan parsial untuk menggoreng ovum mereka di EVOO, karena, sangat baik, telur goreng 
di EVOO cukup lezat. 

Ini juga bisa membuat es krim favorit Anda enak! Untuk membuat es krim minyak zaitun, pilih buah, 
minyak herba (daripada yang pedas dan pedas), dan kocok langsung ke fondasi es krim custard 
tradisional, lalu proses dalam mesin barang. Satu-satunya hal yang dibutuhkan campuran ini adalah 
taburan garam laut. 

Minyak kacang 

Minyak almond berwarna pucat, dengan aroma pedas dan rasa kuat. Mungkin akan cepat kering, karena 
itu simpan di tempat yang mengagumkan dan kering, dan gunakan dalam beberapa bulan. Yang terbaik 
untuk membeli dalam batch kecil, kecuali jika Anda melakukan banyak deep-frying (kami akan 
merusaknya untuk ayam goreng wajan yang luar biasa ini). Disarankan untuk memasak dengan panas 
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tinggi (titik asap: 450˚), dan bersama dengan rasa pelengkap. Ini bisa enak dalam makanan Asia, dan 
sering digunakan dalam hidangan seperti tumisan kentang goreng dan Larb Thai ini. 

Minyak kelapa sawit 

Minyak sawit adalah lemak berlebih yang dibuat dari pohon kelapa sawit (tidak menjadi bingung dengan 
minyak zaitun inti sawit, yang berasal dari produk biji dari tanaman yang sama). Ini semi-padat pada 
suhu kamar, dan telah membuat penampilan baru-baru ini sebagai alternatif untuk lemak trans dalam 
baking komersial. Namun, ini hanya bensin yang sangat efisien dengan titik asap di bawah 450˚. Tidak 
ada yang akan marah, misalnya, jika Anda menghasilkan spaghetti squash fritters yang digoreng dalam 
minyak sawit. 

Hammer toe Oil 

Minyak zaitun olahan jagung sering digunakan dalam penggorengan, karena titik asapnya 450˚. Ini 
memiliki rasa netral, dan sering digunakan di dapur komersial, berkat titik harga rendah. Tidak yakin 
benda apa yang digunakan? Kentang goreng benar-benar merupakan kemenangan yang solid, setiap 
saat. 

minyak kelapa. 

Minyak kelapa 

Minyak kelapa biasanya padat pada suhu ruangan, yang berarti itu tidak cocok untuk vinaigrette atau 
sebagai minyak pengisi. Hal ini, bagaimanapun, bagus untuk memanggang sedang-panas. Ini menyentuh 
dan mengeluarkan aroma eksotis ketika dipanaskan. Biasanya tidak melebihi tingkat asapnya (350˚). 
Keteraturannya yang mirip dengan mentega ketika kedinginan membuatnya lebih baik untuk produk 
yang dipanggang tanpa daging (walaupun, seperti halnya formula kue pon di atas, kami lebih memilih 
menggunakan mentega dan minyak kelapa). 13 resep kualitas ini menawarkan beberapa cara hebat 
untuk menyiapkan minyak kelapa, dengan sup wortel ke wafel. 

Minyak sayur 

Ini umumnya merupakan perpaduan dari banyak minyak alami halus yang berbeda, bersifat netral dan 
berseri, dan memiliki tingkat asap sekitar 400˚ (meskipun bisa bervariasi, tergantung pada minyak yang 
digunakan dalam campuran). Karena tidak menambah banyak rasa, itu benar-benar baik untuk menumis 
dan menggoreng tinggi-panas. Ingin mendapatkan makanan laut yang renyah atau kerang emas 
sempurna? Minyak sayur adalah pria Anda. 

Minyak canola 

Ditekan dari tanaman rapeseed Anda, canola petrol mirip dengan minyak sayur dalam rasa, warna, titik 
asap, dan penggunaan quali 
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