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dapat menghasilkan produk yang dapat diklaim memiliki keunggulan fungsional tertentu. 
Penelitian didesain dengan menggunakan kombinasi berbagai variasi suhu dan waktu sebagai 
variable independent pada pemanasan basah dan pemanasan kering, sedangkan variabel 
dependent-nya adalah komponen gizi dan fungsional S.platensis, sehingga dapat diperoleh 
pola perubahan komponen gizi dan fungsional S.platensis terhadap suhu. 

 


