
DENDENG DAN ABON JANTUNG PISANG 
 

Jantung pisang yang diolah menjadi dendeng atau abon memiliki rasa dan 

tekstur yang mirip dendeng atau abon daging hewani. Perbedaaanya tentu saja terdapat 

pada dampak yang timbulkan terhadap kesehatan. Dendeng jantung pisang yang bebas 

kolesterol jahat aman dikonsumsi dan sekaligus menyehatkan. Berikut adalah beberapa 

cara pembuatan dendeng dan abon jantung pisang 

1. Membuat Dendeng Jantung Pisang  

BAHAN :  

5 buah jantung pisang  

1 sdm ketumbar 

10 buah bawang merah 

4 siung bawang putih 

Gula merah dan garam secukupnya 

CARA MEMBUAT :  

1. Kupas jantung pisang hingga nampak kelopak bagian dalamnya yang berwarna putih 

kemerahan (3-4 kelopak dihilangkan) 

2. Potong-potong jantung pisang setebal 2-3 cm. Belah masing-masing potongan agak 

tipis. 

3. Cuci potongan jantung pisang hingga bersih, kemudian rebus hingga lunak selama 4 

menit. Angkat. 

4. Haluskan jantung pisang dengan blender sambil diberi sedikit air. 

5. Masak bumbu halus hingga beraroma. Masukkan jantung pisang, aduk hingga rata. 

Kemudian, tambahkan gula merah. Aduk kembali. Angkat. 

6. Cetak adonan dendeng di atas tampah/nyiru. Ratakan. Jangan terlalu tebal agar cepat 

kering.   

 

 

 

 

 



2. Membuat Abon Jantung Pisang 

BAHAN :  

 300 gram jantung pisang 

 800 cc air 

 4 lembar daun salam 

 2 sendok makan kaldu ayam atau sapi bubuk 

 2 cm lengkuas, memarkan 

 Minyak goring, memarkan 

 1 sendok tehgaram 

 1 sendok makan gula merah, sisir 

 

BAHAN YANGDIHALUSKAN : 

 5 siung bawang putih 

 4 butir bawang merah 

 2 sendok ketumbar 

 

CARA MEMBUAT: 

1. rebus jantung pisang, tumbuk harum.  agak halus. 

2. tumis bumbu halus, daun garam, gula, lengkuas hingga harum. Masukkan kaldu 

dan jantung pisang. Aduk rata, kecilkan api. Aduk-aduk hingga kering. 

3. hidangkan atau simpan dalam wadah tertutup. 

 

 

 

 

 

SUMBER :  

 Lauk Sehat dan Awet dari bahan Nabati Dendeng dan Abon .Penulis : Ayu Rini 

2011 Gramedia Pustaka Utama  

 http://inforesep.com/resep-abon-jantung-pisang.html 

 



DENDENG BUAH SIRSAK 

Buah sirsak yang diolah menjadi dendeng sirsak memiliki cita rasa yagng tidak 

jauh berbeda dari dendeng daging asli. Perbedaannya tentu saja berada pada kandungan 

gizi yang diberikan bagi kesehatan. Dendeng sirsak bersifat aman bagi tubuh karena tidak 

mengandung kolesterol serta memberi banyak zat gizi yang diperlukan tubuh.  

BAHAN : 

1 kg daging buah sirsak muda, kupas, hilangkan bijinya. 

 

HALUSKAN :  

1 sdm jintan 

100 gr bawang merah 

5 siung bawang putih 

2 mata asam jawa 

4 potong lengkuas 

25 gr gula merah 

1 sdt ketumbar 

Garam secukupnya. 

 

CARA MEMBUAT : 

1. Kukus daging buah sirsak hingga matang. Angkat, lalu haluskan 

2. Campur bumbu halus dengan sirsak yang sudah dihaluskan hingga rata. 

3. Cetak adonan dendeng di atas nyiru, lalu jemur hingga kering. 

4. Goreng dendeng sebentar bila hendak disajikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KENAPA SEBAIKNYA BERALIH KE DENDENG DAN ABON NABATI?? 

 

Sekarang ini jumlah masyarakat yang menyadari akan peranan makanan 

terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan banyak orang mengubah 

kebiasan makannya demi menghindari timbulnya berbagai pennyakit. Makanan dari 

daging pun mulai dihindari dan bahkan ditinggalkan, tidak terkecuali dendeng dan abon 

nabati. Kedua jenis lauk oalahan daging hewan tersebut tentu saja dianggap sama dengan 

lauk pauk lainnya dari daging yang membahayakan kesehatan kita. Sebagai gantinya, 

masyarakat memilih makanan dari nabati untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan protein, 

karbohidrat, vitamin, dan energi.  

Sejak tahun 1960-an, para ilmuan telah membuktikan bahwa menu makanan 

yang terdiri dari daging hewan sangat berhubungan dengan penyakit serius seperti sakit 

jantung, kanker, stroke, tekanan darah tinggi, kencing manis, ginjal, rematik, alzeimer 

dan lain-lain. Hasil penelitian kedokteran yang dilakukan oleh PCRM (The Physician 

Committee for Responsible Medicine) di Amerika menyatakan bahwa penyakit-penyakit 

tersebut disebabkan oleh lemak jenuh yang terkandung dalam daging hewan. Dalam 

daging hewan juga terdapat banyak heterosiklik amin yang dikenal dengan istilah HCA 

yang dapat menyebabkan sel-sel tubuh kita bermutasi sehingga menjadi sel-sel ganas 

pemicu timbulnya penyakit kanker.  

Menurut Ir. Annis Catur Adi, Msi dalam rubrik tetap Konsultasi 4 sehat 5 

sempurna mengungkapkan bahwa daging hewani banyak mengandung radikal bebas. 

Radikal bebas adalah suatu molekul, berupa satu atau beberapa atom yang memiliki satu 

atau lebih elektron berpasangan. Elektron ini sangat labil dan mudah sekali membentuk 

senyawa baru. Radikal bebas sangat berbahaya bagi sel-sel tubuh dan bahkan dapat 

merusaknya. Sel-sel tubuh yang rusak akan menimbulkan penyakit (khususnya kanker 

dan jantung) akibat kurangnya imunitas tbuh maupun kematian sel-sel tersebut, di 

samping mengurangi lama hidup dan kualitas sel itu sendiri. Radikal bebas dapat 

ditangkal dengan antioksidan yang dapat diperoleh dari pangan nabati. 

 

 

 



BAHAN PANGAN KANDUNGAN KOLESTEROL (MG) 

Otak  2000 

Kuning telur 1500 

Telur  550 

Mentega  250 

Daging sapi 70 

Ayam  60 

Ikan  70 

Ginjal  375 

Udang  125 

Hati ayam  439 

Hati sapi 561 

Nabati  0 

 

Selain mengandung radikal bebas, daging hewan juga kaya purin. Makanan 

yang mengandung tinggi purin seperti daging merah, jerohan (jantung, hati, paru), otak, 

kaldu, unggas, kerang, dan seafood mengakibatkan pembentukan asam urat (gout) dan 

penurunan sekresi dari ginjal sehingga terjadilah gagal ginjal. Dalam artikel Ada Apa di 

balik kolesterol yang ditulis oleh Dra. Emma S. Wirakusumah, M.Sc, ahli gizi dan 

kkuliner disebutkan bahwa bahan pangan sumber hewani (daging) mengandung tinggi 

kolesterol, sehingga sebaiknya dihindari. Kandungan kolesterol dari berbagai bahan 

makanan per 100 gram bahan dapat dilihat pada tabel diatas. 

Berikut adalah perbandingan kadar asam lemak dalam bahan-bahan nabati 

dengan bahan-bahan hewani. 

Jenis Bahan  Lemak Jenuh 

(Mg) 

Lemak Tak 

Jenuh (Mg)  

Status  

Susu sapi 59 41 Tidak berbahaya 

Daging kelinci 39 61 Berbahaya  

Daging sapi 59 41 Berbahaya  

Daging kambing 61  39 berbahaya 



Kacang tanah 23 77 Tidak berbahaya 

Kelapa  91 19 Tidak berbahaya 

Biji mete  18 82 Tidak berbahaya 

Minyak bunga matahari 12 88 Tidak berbahaya 

Minyak kedelai  18 82 Tidak berbahaya 

 

Kolesterol sebenarnya adalah salah satu komponen lemak yang memanfaatkan 

lipoprotein sebagai sarana transportasinya dalam tubuh kita. Kolesterol di dalam plasma 

darah diangkat oleh LDL (Low Density Lipoprotein). Namun, kolesterol yang bercampur 

dengan LDL (kolesterol jahat) sangat mudah menempel pada dinding pembuluh darah 

koroner sehingga terbentuk plak aterosklerosis. Akibatnya, terjadi penyempitan dan 

pengerasan pembuluh darah arteri yang membawa akibat timbulnya penyakit jantung 

koroner, aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. 

Lain halnya dengan bahan-bahan pangan smuber nabati yang telah terbukti 

paling cocok dengan struktur anatomi tubuh kita, berdasarkan hasil penelitian oleh 

Cornell University beserta beberapa ahli bioanthroplogy. Para ahli menyimpulkan bahwa 

manusia seharusnya makan produk tumbuhan, bukan daging, setelah membandingkan 

bentuk kuku, bentuk gigi, komposisi kelenjar liur, gerakan rahang, gerakan lidah, 

lambung, dan panjang usus manusia dengan hewan-hewan pemakan daging. 

Bahan nabati yang berupa sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serealia 

dan lain-lain merupakan sumber pangan kaya gizi yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh 

akan nutrisi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, serat, dan zat-zat penting 

lainnya. Sumber tenaga dapat diperoleh dari ubu-ubian, serea, atau biji-bijian: sumber 

vitamin, mineral, dan serat dapat diperoleh dari buah dan sayuran; sumber protein, lemak 

dan asam amino esensial dapat diperoleh dari kacang-kacangan, susu, dan produknya; 

serta sumber pelengkap gizi lainnya dapat diperoleh dari minyak nabati dan gula. 

Diharapkan dengan mengkonsumsi makanan nabati, 97% penyakit serius yang 

sulit disembuhkan dapat dicegah seperti yang ditulis dalam majalah Americal Medical 

Assosiation pada 1961, hal ini disebabkan pangan nabati tidak mengandung kolesterol, 

kaya serat, mengandung zat antioksidan, anti kanker, mudah dicerna, dan diserap tubuh. 

Protein nabati yang sekarang telah ditetapkan sebagai protein nomer satu banyak 



mengandung fitoestrogen, isoflavin dan genistein yang bersifat antikarsinogenik 

(mencegah kanker). American Cancer Control Society menyatakan bahwa pencegahan 

terpenting terhadap kanker dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan nabati. 

Dalam artikel makanan antikanker payudara juga disebutkan bahwa beberapa penelitian 

terakhir, di Universitas Western Ontario, Canada, menyebutkan jenis-jenis makanan yang 

dapat mencegah timbulnya penyakit kanker payudara: gandum, wortel, bayam, yoghurt, 

susu kedelai, jus jeruk dan bahan-bahan nabati lainnya. 

 


