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ROTI CANAI 

Nama lain  : Roti tebu, roti konde, roti maryam 

Jenis   : Roti canai polos yang disajikan dengan kari kambing, ayam, atau  

     daging, roti canai rasa keju, keju susu,  keju coklat, coklat susu,  

     sarden, sayur-sayuran 

Aspek teknologi : Teknologi pembuatan adonan (doughing), penggorengan 

 

DESKRIPSI 

Roti canai adalah makanan sejenis roti pipih (flatbread) yang kental dengan pengaruh budaya 

kuliner India dan banyak ditemukan di Indonesia dan Malaysia.  Roti ini biasa ditemukan di 

rumah makan Aceh di Indonesia atau gerai mamak di Malaysia.  Di Singapura, roti seperti ini 

dinamai roti prata.  Di Indonesia, roti canai sering disebut sebagai roti tebu, roti konde, atau 

roti maryam.  Roti canai biasanya disajikan dengan kari kambing (kari daging domba).  Hal 

ini karena roti canai berasal dari masakan India yang datang ke Indonesia melalui masuknya 

Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17, dan kemudian ke seluruh Hindia 

Belanda di awal abad ke-19.  Roti canai lebih lazim ditemukan di Sumatera, terutama di Aceh 

Utara dan Sumatera Barat.  Roti tebu yang diadopsi dari roti canai, biasa dalam hidangan 

kuliner Melayu Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat (Minangkabau).  Sedangkan roti 

maryam biasanya ditemukan di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.   

 

BAHAN BAKU DAN ALTERNATIF BAHAN BAKU 

Bahan baku utama roti canai adalah tepung terigu, bahan tambahan lainnya gula pasir, 

mentega, susu, air, dan minyak makan untuk menggoreng.  Bahan baku utama roti canai bisa 

dikombinasikan dengan tepung sagu atau tepung singkong.  Roti canai biasanya dikonsumsi 

bersama dengan kari.  Bahan utama untuk membuat kari bervariasi, biasanya menggunakan 

lentil, sayuran, daging kambing, daging sapi, atau ayam dengan aneka bumbu rempah mulai 

dari jinten, kapulaga, bunga lawang, cabai, merica, dan sedikit kayu manis untuk memberikan 

aroma.  Tekstur kari yang kental dengan cita rasa pedas dari paduan cabai dan merica yang 

dikombinasikan dengan roti yang gurih menjadikan sajian roti canai merupakan kolaborasi 

yang sempurna.  Gambar roti canai diperlihatkan berikut ini. 

 

 

Gambar 1.  Roti canai disajikan bersama kari 

PROSES PRODUKSI 

Seluruh campuran bahan diaduk di dalam mixer dan ditambahkan air sedikir-sedikit sampai 

adonan menjadi kalis.  Setelah kalis, adonan dibentuk menjadi pipih, diminyaki dan dilipat 

berulang kali.  Hal ini memungkinkan adonan menjadi mengembang dan naik, dan proses ini 
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dilakukan secara berulang.  Persiapan akhir dari proses pembuatan roti canai terdiri dari 

meratakan adonan menjadi bola, disebarkan hingga menjadi kertas tipis (biasanya dilakukan 

dengan melemparkan pada permukaan yang rata), dan kemudian mengumpulkan lembaran 

tipis adonan menjadi panjang seperti tali.  Tali adonan ini kemudian dikumpulkan ke 

simpulnya dan kemudian diratakan kembali hingga membentuk serpihan tipis adonan ketika 

dimasak, halus pada bagian dalam dan renyah di bagian luar.  Ketika membuat variasi dengan 

tambahan isian, tambahan isian (baik itu telur, bawang cincang, dll) adalah dengan 

menyebarkan pada lembaran tipis adonan, yang kemudian dilipat menjadi persegi, 

memasukkan isian ke dalam adonan, kemudian dimasak.  Memasak roti canai dilakukan 

dengan mengambil satu bulatan adonan, dilebarkan sampai menjadi tipis dan dimasak 

menggunakan penggorengan pipih (teflon).  Proses produksi roti canai disajikan pada gambar 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2.  Cara membuat roti canai 

 

CARA KONSUMSI 

Roti canai biasanya dikonsumsi dengan kari sebagai saus atau dioleskan di atas roti.  Variasi 

kari berisi lentil, sayuran, kari daging kambing, daging sapi, atau ayam.  Namun, sebagai 

makanan utama, roti canai dapat divariasikan dengan membuat beberapa resep baru dengan 

variasi topping dan isian (gula/pemanis atau perisa gurih).  Salah satu karakteristik roti canai 

dan variannya adalah dapat dimakan dengan tangan, tanpa perlu menggunakan peralatan 

makan (sendok, garpu, atau pisau).  Hal ini membuat hidangan mudah dikonsumsi walaupun 

baru selesai atau sedang dibuat.  Karakteristik ini membuat roti canai menjadi hidangan 

pilihan sebagai sarapan, makan malam atau larut malam. 

 

KOMPOSISI GIZI 

Roti canai mengandung sejumlah lemak berlebih, tepung, dan air.  Lemak yang digunakan 

biasanya ghee (sejenis mentega).  Beberapa orang menambahkan susu kental manis ke dalam 

campuran roti canai.  Dalam 1 porsi roti canai (89.1 g), mengandung kalori 242 kkal yang 

terdiri dari lemak 5.9 g, karbohidrat 40.7 g, protein 5.7 g, kolesterol 19 mg, gula 2.6 g, dan 

serat 1.3 g.  Rincian kalori yang dihasilkan dalam 1 porsi roti canai berasal dari 22% lemak, 

68% karbohidrat, dan 10% protein. 
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PENGEMBANGAN PRODUK 

Adonan Roti Canai Instan 

Pengembangan produk dapat dilakukan dengan mengolah adonan roti canai menjadi adonan 

instan berbagai rasa (keju, coklat, susu, moka, vanila, dll) yang dapat dimasak sendiri di 

rumah sehingga lebih praktis dan mudah dikonsumsi.  Kari roti canai berbagai rasa juga dapat 

dibentuk dalam kemasan saos instan melalui pengembangan teknologi pengawetan dan 

pengemasan pangan. 

  

Roti Canai Beku (Frozen) 

Roti canai dapat dikomersilisasikan dalam bentuk roti canai beku (frozen) yang lebih praktis 

dan hemat waktu dalam penyajiannya (2 menit dipanaskan atau dihangatkan menggunakan 

microwave).  Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan produk dengan memanfaatkan 

teknologi pembekuan/pendinginan serta pengawetan pangan. 

 

Aspek Industri 

Industrialisasi roti canai diarahkan pada produksi roti canai skala besar dengan berbagai 

varian rasa sehingga harganya lebih terjangkau dan mudah diperoleh.  Pengembangan rasa 

dan produk roti canai perlu diiringi dengan proses pengemasan dan pengawetan pangan yang 

menjamin roti canai lebih tahan lama sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. 
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