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TENTANG KAMI

Timurasa Indonesia (PT Asa Antara Nusa) 
didirikan pada Maret 2017 di Depok, Jawa Barat.

Perusahaan ini bertujuan untuk memperkuat 
mitra komunitas petani, nelayan, dan pengrajin di 
Indonesia untuk menyelesaikan masalah bersama 
dalam mendapatkan akses ke pasar lokal dan 
global dengan tetap menjaga aspek kuantitas, 
kualitas, dan keberlanjutan.

Komunitas  yang menjadi mitra Timurasa adalah 
komunitas yang memiliki produk asli Indonesia 
namun belum terserap pasar secara maksimal. Apa 
yang kami lakukan dalam memecahkan masalah  
dengan berkolaborasi, pendampingan , penciptaan  
nilai tambah, pemasaran, dan penjualan.

cs@timurasa.com

+62 857 75558595
+62 878 89228240
timurasaindonesia

www.timurasa.com



KENARI 
NUTS



Jalur Proses Kacang Kenari Kupas 
Mentah dan Panggang 
 
Asal: Maluku , Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur
Penanaman : Ditanam di hutan atau kebun  masyarakat 
tanpa menggunakan pestisida dan obat tanaman berbahaya.
Panen : Dipetik secara manual atau diambil dari buah yang 
jatuh ke tanah.
Pasca Panen:  
Pengupasan daging buah kenari secara manual atau 
biasanya akan terkelupas dengan sendirinya. Setelah itu, 
untuk mengeringkan cangkangnya adalah dengan di jemur 
matahari atau diasapkan diatas kayu bakar.
Pemecahan cangkang dilakukan oleh petani secara manual 
dengan menggunakan batu sebelum diserahkan ke mitra 
Timurasa di tingkat desa. Kacang kenari yang diserahkan ke 
mitra ini berupa kacang kenari masih dengan kulit ari (brown 
kernel). Mitra Timurasa di desa ini bisa Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) atau kelompok petani.
Sortir di tingkat mitra desa : Mitra Timurasa ini melakukan 
seleksi kacang  kenari (brown kernel) dan pengupasan. Hasil 
dari proses ini adalah kacang kenari kupas Grade A ( kualitas 
terbaik), Grade B (Kualitas Baik namun Pecah),  Grade C 
(Kualitas medium, pecah ), dan Grade D (Kualitas jelek dan 
busuk). Timurasa hanya akan mengambil Grade A, B, dan C. 
 Setelah itu mitra akan mengepak kacang kenari  dengan 
plastik  vacuum untuk dikirim ke Timurasa. 
Pengiriman kacang kenari ke Jakarta: Menggunakan kapal 
laut atau udara.
Quality Control dan Pengemasan oleh Timurasa: Begitu 
kacang kenari tiba di tempat produksi Timurasa , dalam 
waktu kurang dari tiga hari (3x24 jam),  kacang kenari harus 
segera dilakukan Pengecekan kualitas.  
Pemanggangan : Dalam proses ini menggunakan alat 
panggang putar pada suhu 1700 C dalam waktu 35 menit)  
Pengepakan : Menggunakan vacuum machines dalam 
vacuum pack 500g Nett 

Strong Points Kenari Kupas dan Kenari Panggang 
Original 
1. Endemik asli Indonesia 
2. Natural tanpa Pestisida dan kimia berbahaya 

dalam penanaman dan pengolahannya
3. Punya manfaat kesehatan 
4. Pengolahan dan pengepakan yang sesuai standar 

untuk menjaga kualitas dan nilai gizi.
5.  Mudah diolah sebagai bahan baku industri 

makanan lain.

PERBANDINGAN   KENARI  GIANT  DAN ALOR  





PENDUKUNG PROGRAM DIET 
SEHAT

SUMBER MAGNESIUM YANG MEMBANTU 
PENYERAPAN KALSIUM

ENERGY BOOSTER 
DAN ANTIOXIDANT

SETARA DENGAN OMEGA 3 
PADA IKAN SALMON

SUMBER DHA UNTUK  
IBU MENYUSUI

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri



CASHEW 
NUTS



Jalur Proses Kacang Mete
 
Asal:  Sulawesi (Buton dan Muna) dan NTT
Penanaman : Ditanam kebun  masyarakat tanpa 
menggunakan pestisida dan obat tanaman berbahaya.
Panen : dipetik setiap tahun setiap akhir tahun antara 
November - Februari. 
Pasca Panen (dilakukan dalam cluster/kelompok tani/UKM):  
Pada tahapan  paska panen, petani memisahkan kacang 
mete dengan buah mete. Kacang mete kemudian disortir 
dari tingkat kematangannya. Biasanya kacang mete akan 
disimpan serta dijemur untuk mengurangi kadar air dan 
mudah dalam proses pengupasan cangkang.
Proses pengolahan di tingkat kelompok usaha :  
Kacang mete yang disortir dan dijemur tersebut kemudian 
dikupas cangkangnya secara manual dan kemudian  
dilakukan penyortiran kedua untuk memisahkan kacang 
mete yang utuh dengan yang pecah. Setelah dpenyortiran  
kemudian kacang mete dijemur kembali untuk mengurangi 
kadar airnya. 
Pengepakan : Setelah kadar air antara 4-8% maka kacang 
mete  siap dikirim ke Timurasa Indonesia dalam kemasan 
plastik dengan silica gel.
Pengiriman kacang mete ke  Gudang Timurasa: Pengiriman 
dengan menggunakan kapal laut atau pesawat tergantung 
kapasitas
Pengontrolan oleh Timurasa: Kacang mete yang tiba di 
gudang kemudian akan dicek kembali kadar air, aroma, rasa, 
dan warna. Setelah proses pengecekan maka kacang mete 
siap diolah 

Strong Points Kacang Mete Timurasa
1.	 Asli	Indonesia	dan	terdaftar	di	Indikasi	Geografis	
2. Ditanam natural tanpa Pestisida dan kimia berbahaya 

dalam penanaman, panen dan pengolahannya
3. Rasa manis alami dan avocado after taste
4. Tanpa pemutih, perekat, atau pengawet
5.  Diolah oleh komunitas petani mete dan terkontrol 

kualitasnya sesuai dengan Standard Operasional Prosedur 
(SOP)

6.		Tersertifikasi	HACCP	(keamanan	pangan)	,	Halal,	dan	
Indikasi	Geografis	(IG)

Manfaat Kesehatan Kacang Mete:

1. Meningkatkan kesehatan jantung.  Kacang mete 
mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan 
ganda., kalium, vitamin E, vitamin B6 Kandungan 
keduanya dapat membantu Anda menurunkan 
kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam 
darah. Kadar kolesterol jahat dan trigliserida yang 
relatif rendah dapat mengurangi risiko penyakit 
kardiovaskuler, stroke, dan serangan jantung. 
Manfaat kacang mete untuk kesehatan jantung 
pun didukung oleh sebuah penelitian yang 
dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition. 
Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa 
mengkonsumsi kacang mete 4 kali seminggu 
menurunkan resiko penyakit jantung koroner lebih 
rendah 37% dibanding yang tidak mengkonsumsi.

2. Mencegah Osteoporosis dan penyakit sendi 
.  Dalam 100g kacang mete mengandung 4700 
mikrogram mineral tembaga. Dimana kebutuhan 
tubuh untuk perhari hanya 900 mikrogram perhari. 
Jadi makan sedikit kacang mete sudah memenuhi 
kebutuhan tubuh akan tembaga yang berperan 
dalam mencegah osteoporosis dan penyakit sendi 
lainnya.

3. Membantu menurunkan dan menyetabilkan 
berat badan. Menurut  American Journal of Clinical 
Nutrition, kandungan lemak tak jenuh tunggal 
dalam kacang mete dapat membantu mengurangi 
penumpukkan lemak. Dengan makan kacang lebih 
dari dua kali dalam seminggu dapat membantu 
menjaga berat badan tetap stabil.

4. Menjaga kesehatan empedu. Biasanya perempuan 
memiliki masalah pada mengalami masalah 
empedu khususnya batu empedu. Dari hasil 
penelitian  American Journal of Clinical Nutrition, 
diketahui bahwa kemungkinan seorang wanita 
menjalani prosedur kolesistektomi (pengangkatan 
batu empedu) cenderung lebih kecil apabila rutin 
makan kacang-kacangan setidaknya 5 ons — sekitar 
141 gram — setiap minggu.

5. Menjaga kesehatan mata dan mecegah katarak. 
Kacang mete tinggi akan kandungan senyawa 
lutein dan zeaxanthin, yakni dua jenis karotenoid 
yang banyak ditemukan pada sayuran dan buah-
buahan. Pada tubuh manusia, kedua senyawa 
ini banyak ditemukan pada mata. Sehingga, 
memperoleh asupan tinggi lutein dan zeaxanthin 
bisa membantu Anda menjaga kesehatan mata.





MENJAGA KESTABILAN BERAT BADAN

MENCEGAH OSTEOPOROSIS / 
PENGAPURAN PADA TULANG

BAGUS UNTUK JANTUNG

MENJAGA KESEHATAN MATA 
DAN MENCEGAH KATARAK

MENJAGA KESEHATAN EMPEDU

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri



NUTS 
SPREAD

KENARI & CASHEW  NUTS SPREAD 



NO GMO

NO MSG

NATURAL

NO ADDITIVES

LOW GI

Strong Points Kenari 
Spread:

1. Bahan baku semua dari 
Indonesia 

2. Tanpa pengawet, MSG, 
Emulsifier, pewarna, perasa, 
susu hewani dan turunannya, 

3. Rendah Glicemic Index karena 
menggunakan gula aren

4. Bisa digunakan sebagai energy 
booster yang sehat

5. Tinggi magnesium dan memiliki 
manfaat kesehatan yang dimiliki 
oleh kacang kenari.

6. Non kolesterol
7. Rasa manis dan gurih dengan 

tekstur yang lembut cirikhas 
kacang kenari.

8. Dapat dinikmati langsung 
atau sebagai bahan tambahan 
untuk menu  lainnya / industri 
makanan (baking, salad, ice 
cream/gelatto).

9. Masih sedikit competitor yang 
memproduksi selai kacang 
kenari. 

10. Sertifikat Halal dari MUI dan 
HACCP

Ingredients / Komposisi
Kacang kenari panggang, gula aren bubuk, 
kayu manis , garam laut

Ingredients / Komposisi
Kacang kenari panggang, gula aren bubuk, 
spekulaas bubuk,  garam laut

Ingredients / Komposisi
Kacang kenari panggang, 
gula aren bubuk Banten, 
kakao bubuk Timurasa,  
ekstrak vanila,  
garam laut

ORIGINAL
RASA ORIGINAL

SPECULAAS
SPEKULAS

DARK COCOA
KAKAO HITAM

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





NO GMO

NO MSG

NATURAL

NO ADDITIVES

LOW GI

Ingredients / Komposisi:  
Kacang mete panggang, kacang 
kenari panggang,gula aren, 
rempah , sea salt 

Strong Points Cashew 
Spread Timurasa : 
1. Bahan baku semua dari Indonesia 
2. Tanpa pengawet, MSG, pewarna, 

perasa, susu hewani dan turunannya 
(vegan friendly)

3. Rendah Glicemic Index karena 
menggunakan gula aren sehingga 
aman dikonsumsi penderita diabetes.

4. Bisa digunakan sebagai energy 
booster yang sehat.

6. Non kolesterol
7. Rasa manis dan gurih dengan tekstur 

yang lembut ciri khas kacang mete
8. Dapat dinikmati langsung atau 

sebagai bahan tambahan untuk menu  
lainnya / industri makanan (baking, 
salad, ice cream/gelatto).

9. Serifikat Halal MUI Indonesia dan 
HCCP

ORIGINAL
RASA ORIGINAL

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





CACAO & 
COCOA



Buah Kakao

Biji Kakao

Cocoa Liquor

Cocoa Powder

Cocoa Cake

Fermentasi

Membersihkan
Winnowing

Pemanggangan
Menggiling

Pressing

Alkalizing
Breaking

Pulverizing
Pendinginan
Pengepakan

Pengeringan

Buah Kakao

Biji Kakao

Cacao Liquor

Cacao Powder

Cacao Cake

Fermentasi

Membersihkan
Winnowing

Cold Pressing
Menggiling

Pressing

Breaking
Pulverizing

Cooling
Packaging

Pengeringan

RAW CACAO POWDER

Proses : Hasil dari fermentasi biji kakao yang kemudian 
diproses dengan proses dingin atau proses suhu rendah.

Kandungan gizi terjaga dan lebih banyak mengandung 
antioxidants serta sebagai superfood

Warna lebih terang dan rasa lebih asam (keasaman tinggi)

tanpa gula, pengawet, dan perasa buatan

 DARK COCOA POWDER

Proses : Hasil dari fermentasi biji kakao yang kemudian 
diproses dengan proses panas atau pemanggangan

Kandungan gizi terjaga dan mengandung antioxidants

Warna lebih gelap, aroma lebih tajam, tapi tidak terlalu asam 
(keasaman netral)

tanpa gula, pengawet, dan perasa buatan

Asal:  
Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara 

Timur 
Penanaman :  

Ditanam kebun  masyarakat tanpa 
menggunakan pestisida dan obat tanaman 

berbahaya.
Jenis :  

Forestero dan Trinatario 
Pengepakan :  

Gusset 250g dan Glass Jar 20g.

Kegunaan
SPRINKLE

granola & oatmeal
BAKE

brownies, muffins & cookies
STIR

cocoa drink, hot chocolate(With Latte)  
Shake

Banana shake, Milk Shake (Latte)
BLEND

Avocado juices, Milk,  
smoothies & ice creams

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri



TINGGI NILAI GIZI UNTUK 
OTAK DAN TUBUH

BAGUS UNTUK KESEHATAN 
JANTUNG

MENINGKATKAN KERJA 
PANKREAS

MENINGKATKAN RASA 
TENANG DAN CINTA

ANTI OKSIDAN ALAMI

Manfaat Cacao dan Cocoa 
Powder:

Padat Nutrisi
Cacao & Cocoa powder  begitu padat 
nutrisi seperti vitamin B kompleks, vitamin 
E, protein dan mineral penting (zat besi, 
tembaga, dan potasium)juga kaya akan 
lemak tak jenuh tunggal yang bermanfaat 
untuk mendukung kesehatan tubuh dan 
otak.
Menyehatkan jantung
Tingginya nutrisi sehat mampu mengurangi 
tekanan darah tinggi, meningkatkan 
sirkulasi darah, serta mengurangi 
pembentukan otak di arteri yang 
bermanfaat untuk menyehatkan jantung.
Membantu meningkatkan fungsi pankreas
Cacao dan Cocoa powder mengandung 
senyawa alami yang disebut Epicatechin. 
yang berfungsi untuk  meningkatkan fungsi 
sel pankreas, sel yang bertanggung jawab 
memproduksi insulin dan mengurangi 
kadar gula darah di tubuh. 
Menghilangkan stres
Konsumsi Cacao dan Cocoa powder akan 
membuat tubuh melepaskan serotonin 
alami yang membuat tubuh jadi terasa lebih 
baik dan tingkat stres menurun.  
All you need is Love 
mengandung senyawa alami yang disebut 
Phenylethylamine (PEA). yang akan 
membanjiri otakmu saat kamu sedang jatuh 
cinta. 
Tingginya zat antioksidan 
Di dalam Cacao dan Cocoa diketahui bisa 
menghentikan peradangan kronis yang bisa 
melawan tanda datangnya penuaan secara 
dini dan mencegah kanker.





TROPICAL 
SWEETENER

ARENGA / AREN

COCONUT / KELAPA

PALMYRA / LONTAR



Jalur Proses Gula Aren, Kelapa,  
dan Lontar
Asal: 
Gula Aren: Sumatera, Jawa (khususnya Jawa Barat)- 
Bali,  Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku
Gula Kelapa : Sumatera, Kalimantan, dan Jawa 
(khususnya Jawa Tengah) - Bali
Gula Lontar:  Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur 
Penanaman : Ditanam di hutan , ladang, atau tumbuh 
liar di  masyarakat tanpa menggunakan pestisida dan 
obat tanaman berbahaya.
Panen : Pengambilan nira yang bermutu (PH 7) masih 
tradisional tanpa menggunakan bahan pengawet 
dan kimia berbahaya. Petani biasanya menggunakan 
kulit buah sejenis manggis untuk memperpanjang 
keasaman.
Pasca Panen:
Penyaringan nira menggunakan kain putih yang 
bersih.
Pemasakan nira selama +/- 10 jam. 
Pengeringan gula aren setelah pemasakan dilakukan 
di dalam oven (biasa dilakukan di cluster/kelompok 
tani/ koperasi). 
Untuk gula cetak ketika nira sudah kental dan matang 
kemudian dimasukan kedalam cetakan.
Khusus gula cair pemanasan nira dihentikan ketika 
mencapai  brix 72
Penggilingan dan pengayakan gula dengan mesh 18-
20 untuk gula semut. 
Sortir di tingkat kelompok tani / koperasi : 
Sortir gula kelapa  dilakukan oleh koperasi atau 
kelompok tani dengan mempertimbangkan rasa, 
warna, aroma, textur, dan Moisture Content (<2% 
untuk gula semut) sesuai dengan kualitas yang diminta 
oleh Timurasa Indonesia.
Pengiriman gula ke Gudang Timurasa : 
Pengiriman dengan menggunakan plastik 25 kg 
melalui jalan darat, laut, dan udara atau terkemas 
dalam jerigen (khusus gula cair) dengan kualitas food 
grade. 
Sortir final oleh Timurasa: 
Gula semut dan  cair  yang tiba di gudang akan 
dilakukan pengecekanan warna, aroma, rasa, tekstur, 
dan Moisture Content
Pengepakan : 
Menggunakan vacuum sealer machines dalam gusset, 
plastik, atau botol.

Manfaat Kesehatan Gula Aren, 
Kelapa, dan Lontar

1. Pemanis yang Rendah Glicemic Index (GI) atau 
kandungan kalori sehingga aman dikonsumsi oleh 
oleh yang memiliki kecenderungan obesitas dan 
penderita diabetes.

2. Energy dan Imune Booster yang sehat 
3.  Kandungan zat besi (iron) yang tinggi sehingga 

mampu sebagai pencegah anemia dan 
memperlancar peredaran darah. 

4. Memiliki kandungan  niacin yang berfungsi untuk  
menjaga kadar kolesterol tubuh agar tetap stabil 
dan menjaga kesehatan pencernaan. 

Strong Points Gula Aren, Kelapa,
dan Lontar

1.  Asli Indonesia 
2. Natural tanpa Pestisida dan kimia berbahaya dalam 

penanaman, panen dan pengolahannya
3. Punya manfaat kesehatan 
4. Pengolahan dan pengepakan yang sesuai standar 

untuk menjaga kualitas dan nilai gizi.
5.  Mudah diolah sebagai bahan baku industri makanan 

lain.

Kegunaan
SPRINKLE

granola & oatmeal
BAKE

into savoury bread, brownies, muffins & cookies
STIR

Coffee, Juice, Ginger, Tea
Shake

coconut water & Fruit salad dressings
BLEND

Milk, smoothies & ice creams



PERBANDINGAN GULA BUBUK AREN, 
KELAPA, DAN LONTAR TIMURASA
KESAMAAN

1. Diproses dengan cara yang kurang lebih sama yaitu dengan memanaskan nira 
yang dihasilkan dari sadapan pangkal bunga pohon. 

2. Proses produksi dilakukan di tingkat masyarakat secara tradisional yang 
kemudian proses grading dan menjaga kualitasnya dengan cara yang lebih 
modern.

3. Sama-sama dihasilkan dari keluarga palem-paleman (Palmae sp)
4. Memiliki Glycemic Index yang rendah daripada gula tebu sehingga mudah 

diserap tubuh untuk menjadi energi. 
5. Merupakan pemanis asli dan alami yang memberikan kekhasan pada sajian 

kuliner nusantara yang harus dipertahankan keberlanjutannya.
6. Selain digunakan pada hidangan tradisional nusantara, pemanis ini juga bisa 

digunakan sebagai pelengkap rasa yang memberikan keunikan pada resep-resep 
masakan modern. 

BENEfITS

USES

Low Glycemic Index

Imune booster

Cholesterol stabilizer

Prevent anemia

SPRINKLE: granola & oatmeal
BAKE: into savoury bread, 
brownies, muffins & cookies
STIR: coffee, juice, ginger, tea
SHAKE: coconut water & fruit 
salad dressings
BLEND: milk, smoothy & ice 
creams

PERBEDAAN

Gula Aren
(Arenga)

1. Pohon aren tumbuh 
di daerah basah, 
hutan, atau di 
pegunungan.

2. Daerah asal 
pengrajin  gula aren 
tersebar hampir 
diseluruh wilayah 
Indonesia khususnya 
di Sumatera, Jawa- 
Bali,  Kalimantan, 
Sulawesi, dan 
Kepulauan Maluku.

3. Rasa : Manis,  
asam yang tidak 
dominan, after taste 
legit (manis yang 
bertahan lama)

1. Pohon kelapa 
tumbuh di daerah 
pesisir maupun 
pegunungan.

2. Daerah asal 
pengrajin gula 
kelapa  Indonesia 
khususnya 
di Sumatera, 
Kalimantan, dan 
Jawa - Bali

3. Rasa : Manis,  tidak 
ada asam, gurih, 
after taste umami 
(asin gurih)

1. Pohon lontar 
tumbuh di daerah 
pesisir dan kering.

2. Daerah asal 
pengrajin gula lontar   
Indonesia  di Jawa 
Timur, Bali, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur 

3. Rasa : Manis, rasa 
asam yang dominan,  
after taste fruity 
(buah segar)

Gula Kelapa
(Coconut)

Gula Lontar 
(Palmyra)



PEMANIS ALAMI RENDAH GLICEMIC 
YANG MUDAH DISERAP TUBUH 

MENJADI ENERGI

TINGGI ZAT BESI UNTUK 
MENCEGAH ANEMIA

PEMICU ENERGI DAN DAYA 
TAHAN TUBUH

KANDUNGAN NIACIN MENJAGA 
KETAHANAN KOLESTEROL

ARENGA / AREN
Sweet, legit, 

smoky sensation

Shelf life / Masa simpan
18 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri



ARENGA / AREN
Sweet, legit, 

smoky sensation

Shelf life / Masa simpan
18 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





Sweet, savory
COCONUT / KELAPA

Shelf life / Masa simpan
18 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri

PEMANIS ALAMI RENDAH GLICEMIC 
YANG MUDAH DISERAP TUBUH 

MENJADI ENERGI

TINGGI ZAT BESI UNTUK 
MENCEGAH ANEMIA

PEMICU ENERGI DAN DAYA 
TAHAN TUBUH

KANDUNGAN NIACIN MENJAGA 
KETAHANAN KOLESTEROL



Sweet, savory
COCONUT / KELAPA

Shelf life / Masa simpan
18 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri

PEMANIS ALAMI RENDAH GLICEMIC 
YANG MUDAH DISERAP TUBUH 

MENJADI ENERGI

TINGGI ZAT BESI UNTUK 
MENCEGAH ANEMIA

PEMICU ENERGI DAN DAYA 
TAHAN TUBUH

KANDUNGAN NIACIN MENJAGA 
KETAHANAN KOLESTEROL





Sweet, Sour, 
Fruity Sensation

PALMYRA / LONTAR

CRYSTAL PALMYRA SUGAR
GULA LONTAR SEMUT - 15x10g

Shelf life / Masa simpan
18 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri

PEMANIS ALAMI RENDAH GLICEMIC 
YANG MUDAH DISERAP TUBUH 

MENJADI ENERGI

TINGGI ZAT BESI UNTUK 
MENCEGAH ANEMIA

PEMICU ENERGI DAN DAYA 
TAHAN TUBUH

KANDUNGAN NIACIN MENJAGA 
KETAHANAN KOLESTEROL





HERBS & 
SPICES



Jalur Proses Daun Kelor 
Bubuk: 
 
Asal: Jawa Tengah dan Jawa Timur (Madura)
Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur 
Penanaman : Ditanam kebun  masyarakat 
tanpa menggunakan pestisida dan obat 
tanaman berbahaya.
Panen : memetik  daun dengan batang yang 
sudah memiliki tunas seminggu dua kali
Pasca Panen (dilakukan dalam cluster/
kelompok tani/UKM):  
Memisahkan daun dengan batang dengan 
menggunakan tangan secara manual kurang 
dari satu jam setelah daun dipetik
Mencuci daun dengan menggunakan bak 
dan air bersih yang mengalir 
Daun yang sudah dicuci kemudian ditiriskan 
sampai sedikit kering kurang lebih 30 menit 
Pengeringan daun didalam ruangan dengan 
menggunakan lampu UV untuk menghasilkan  
suhumaximal  350 C  selama 36 jam.
Sortir dan penggilingan di tingkat kelompok 
tani / cluster/UKM :  
Setelah daun kering, lalu dilakukan 
pengecekan aroma, warna, rasa, dan 
kandungan air (5-7%).
Setelah sesuai dengan kualitas yang 
diinginkan, lalu daun kering digiling 
dengan mesing giling dan pengayak untuk 
mendapatkan mesh 100 dan 300.
Pengiriman gula aren ke Gudang UD MAL: 
Pengiriman dengan menggunakan plastik 
alumunium foil 2 kg melalui jalan darat.
Sortir final oleh UD MAL: Daun kelor yang 
tiba di gudang UD MAL akan dilakukan 
pengecekanan warna, aroma, rasa, tekstur, 
dan Moisture Content 
Pengepakan : Menggunakan vacuum 
machines dalam gusset 225g dan glass jar 
60g Nett Weight. 

Manfaat Kesehatan Daun 
Kelor Bubuk
1. Superfood yang memiliki kandungan gizi 

sebagai imune booster,  energy booster 
dan diet sehat.

2. Dengan kandungan gizi yang tinggi 
mampu sebagai pencegah penyakit 
seperti tumor, jantung, kanker, radang 
sendi, dan menstabilkan tekanan darah 
serta mengatasi kolesterol jahat

3.  Meningkatkan jumlah dan kualitas ASI 
pada ibu menyusui

4. Suplemen makanan alami
5. Dapat digunakan sebagai teh yang 

mengandung anti oksidan dan kaya akan 
flavonoid

6. Memperbaiki sistem metabolisme tubuh 
dan struktur sel

Strong Points Daun Kelor 
Bubuk:
 
1.  Asli Indonesia 
2. Natural tanpa Pestisida dan kimia 

berbahaya dalam penanaman, panen 
dan pengolahannya

3. Superfood yang punya banyak manfaat 
kesehatan

4. Pengolahan dan pengepakan yang 
sesuai standar untuk menjaga kualitas 
dan nilai gizi.

5.  Mudah diolah sebagai bahan baku 
industri makanan lain.

Kegunaan
SPRINKLE

into salads, eggs, roasted veg, granola, 
oatmeal, pasta & risotto

BAKE
into savoury bread, brownies, muffins & 

cookies
STIR

into soups, dips, sauces, casseroles & stews
SHAKE

into apple juice, coconut water & salad 
dressings
BLEND

into sauces, green juices, milk, smoothies & 
ice creams

MORINGA
KELOR



SUPERFOOD UNTUK MENJAGA 
TUBUH DARI PENYAKIT

MENINGKATKAN METABOLISME 
PADA TUBUH

MENINGKATKAN KUALITAS 
ASI PADA IBU MENYUSUI

PEMICU ENERGI DAN 
KEKEBALAN TUBUH

BISA MENJADI HERBAL TEH YANG 
MENGANDUNG ANTI OXIDAN ALAMI

x0.5 
Vitamin C dalam jeruk

x15 
Kalium dalam pisang

x10 
Vitamin A dalam wortel

x9 
Protein dalam Yoghurt

x17 
Kalsium dalam susu

Source: Balbir S. Maltur, 
These Leaves Could Save 
Millions of Lives

Shelf life / Masa simpan
8 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





Jalur Proses Andaliman: 
 
Asal: Sumatera Utara  
Penanaman : Ditanam kebun  masyarakat 
daerah pegunungan  (1200 - 1400mdpl) 
tanpa menggunakan pestisida dan obat 
tanaman berbahaya.
Jenis : Zanthoxylum  acanthopodium
Panen : Pengambilan secara manual pada 
saat musim kering dan  dihindarkan dari 
hujan atau kelembaban kabut. Pada saat 
pemetikan petani menggunakan lengan 
panjang, sarung tangan,  dan topi agar 
terhindar dari duri-duri batang andaliman. 
Andaliman yang dipetik ditempatkan di 
wadah yang buikan terbuat dari plastik 
agar andaliman tidak busuk. Setelah dipetik 
andaliman lansung diangin-anginkan agar 
tidak busuk. 
Pengeringan di tingkat petani:  
Setelah diangin-anginkan, andaliman yang 
telah dipetik lalu dijemur diatas anyaman 
bambu atau loyang alumunium. Pengeringan 
ini dilakukan di  tingkat petani untuk 
memperpanjang masa simpan andaliman. 
Pengeringan dengan menggunakan matahari 
langsung bisa berlangsung selama 3-4 hari. 
Andaliman yang sudah cukup kering adalah 
yang berwarna hitam, keriput, dan mudah 
sekali patah dari batangnya. 
Sortir di tingkat kelompok tani / koperasi : 
Pemilihan andaliman yang baik adalah 
andaliman yang berwarna hitam. keriput, 
aroma wangi. dan mudah sekali patah dari 
batangnya.
Pengiriman andaliman  ke Gudang UD MAL: 
Pengiriman dengan menggunakan plastik 
tertutup 25 kg lewat pesawat.
Sortir dan Pengeringan di  UD MAL: 
Andaliman yang tiba di gudang UD MAL di 
cek aroma, warna, dan tekstur serta kadar 
air. Jika kadar air diatas 5% maka dilakukan 
pengeringan dengan matahari atau oven 
dalam suhu 540 C 
Pengepakan : Vacuum plastic pack 250g dan 
Glass Jar 20g.

Manfaat Kesehatan 
Andaliman:
1. Sebagai bumbu masakan khususnya  

masakan Sumatera Utara seperti Arsik, 
saksang, dan sambal

2. Mengandung  senyawa minyak atsiri 
dan  alkaloid untuk menghambat 
proses oksidasi lemak dan anti mikroba 
sehingga andaliman bisa sebagai 
pengawet dan menghilangkan bau amis 
pada daging dan ikan.

3. Bisa sebagai bumbu tabur pada emping 
dan menambah aroma pada teh herbal.

4.  Bisa digunakan sebagai aroma terapi 
yang menenangkan.

5. Energy dan Imune Booster   yang sehat 
karena mengandung vitamin C dan E 
yang tinggi.

5.  Melancarkan menstruasi
6. Sebagai anti oksidan yang menghambat 

tumbuhnya sel kanker

Strong Points Andaliman:
1.  Asli Indonesia 
2. Natural tanpa Pestisida dan kimia 

berbahaya dalam penanaman, panen 
dan pengolahannya

3. Punya manfaat kesehatan 
4. Pengolahan dan pengepakan yang 

sesuai standar untuk menjaga kualitas 
dan nilai gizi.

5.  Mudah diolah sebagai bahan baku 
industri makanan lain.

ANDALIMAN
ANDALIMAN

Kegunaan 
South Asian Soups, Sambal, Curries, 
Seafood, Marinades, Spicy Relishes, 
Chocolate Mousse, tea mixer, coctails



add flavor and taste of 
soups, curries and sauce

eliminate fishy odor and 
extend the shelf life of  

fish & meat

launch menstrual blood

Energy & Imune Booster 
natural antioxidant

Has Aroma as an 
antidepressant

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





HERBAL DRINK

Sumba
Secrets
Diracik dari resep turun temurun 
masyarakat Sumba yang terdiri dari  
temulawak, jahe, kunyit, dan rempah-
rempah rahasia lainnya.

INDONESIA
HERBAL  
DRINK

Dipercaya  masyarakat Sumba untuk:
• Memulihkan daya tahan tubuh 

dalam kondisi atau menjelang sakit
• Meredakan	flu
• Membantu menurunkan tekanan 

darah tinggi, kolesterol, dan asam 
urat

Bahan baku:
Temulawak, kunyit, jahe, cengkeh, 
sereh, daun binahong, daun afrika, 
kayu manis dan kayu yawila

Proses produksi:
ekstraksi dari pencampuran semua 
bahan baku rempah dengan 
komposisi yang mengikuti resep 
turun temurun

Saran penyajian: 
Campurkan dengan air hangat 
200ml. 

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





GRAINS &
fLOUR



Jalur Proses Beras Sorgum 
dan Tepung Sorgum 
 
Asal: Kalimantan Selatan, NTT, NTB, Jawa 
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah
Penanaman : Ditanam di ladang yang kering 
tanpa menggunakan pestisida dan obat 
tanaman berbahaya.
Panen : Dipetik kumpulan bijinya setelah 
berumur 100 - 115 hari.
Pasca Panen: Biji-biji sorgum yang sudah siap 
panen kemudian segera dipetik, dikeringkan 
(hingga 10-12% kadar airnya), disosoh, dan 
dikemas  dengan cepat untuk menghindari 
susut mutu akibat jamur atau serangga
Sortir di tingkat pengepul/ kelompok  : 
Kelompok  melakukan seleksi sorgum yang 
tingkat kekeringannya sudah sesuai kemudian 
dikemas dengan menggunakan kantong  baru 
dengan ukuran 25 kg. 
Pengiriman sorghum  ke Jakarta: Pengiriman 
sorgum dari daerah asalnya dengan 
menggunakan cargo kapal dan pesawat.
Sortir tahap II  oleh UD MAL: Begitu sorgum  
tiba di tempat produksi, dalam waktu kurang 
dari tiga hari (3x24 jam),  sorgum harus 
dikontrol kualitasnya . 
Penepungan  : Untuk produk tepung sorgum, 
setelah proses penyortiran kemudian 
dilakukan proses penggilingan dan 
pengayakan untuk mengjhasilkan tepung 
sorgum yang berkualitas.  
Pengepakan : Produk beras sorgum dan 
tepung sorgum lalu dikemas dengan 
menggunakan vacuum sealer ke dalam 
kemasan gusset

Manfaat Sorgum :
1. Dapat digunakan sebagai pengganti 

nasi dan pengganti tepung gandum.
2. Memiliki kandungan serat yang 

lebih tinggi dari beras dan gandum  
yang berfungsi menjaga kesehatan 
pencernaan.

3. Serat yang terkandung pada sorgum 
mampu mengikis kolesterol berbahaya 
(LDL) sehingga mampu menjaga 
kesehatan jantung dan mencegah 
stroke.

4. Aman bagi yang alegi dengan gluten 
(celiac)

5. Kadar zat besi yang tinggi  pada 
sorghum akan meningkatkan sirkulasi 
darah, merangsang dan memperbaiki 
pertumbuhan sel, serta meningkatkan 
pertumbuhan rambut.

6. Kandungan magnesium tinggi 
yang terdapat dalam sorgum akan 
meningkatkan penyerapan kalsium 
dalam tubuh sehingga kesehatan 
tulang terjaga.

MENGAPA SORGUM 
LEBIH BAIK DARIPADA 
BERAS ?

• Kandungan protein, 
serat, kalsium, fosfor, 
dan zat besi  sorgum 
lebih tinggi daripada 
beras. 

• Kandungan lemak dan 
gula pada sorgum lebih 
rendah daripada beras 
yang berasal dari padi.

Varian sorgum putih:
• Numbu (lokal)



NATURAL DAN BEBAS GLUTEN

MENJAGA KETAHANAN TUBUH

MENJAGA KESEIMBANGAN  
BERAT BADAN

TINGGI SERAT DAN ZAT BESI UNTUK 
MENJAGA METABOLISME 

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





CHIPS & 
COOKIES



BEBAS GLUTEN

TANPA TELUR

TANPA SUSU DAN 
OLAHANNYA

MENGGUNAKAN 
PEMANIS SEHATN 

RENDAH GULA 
Komposisi:
Tepung mocaf,kacang 
kenari, gula aren, minyak 
sayur, garam laut

Komposisi:
Tepung mocaf,kacang 
kenari, kakao pekat, gula 
aren, minyak sayur,  
garam laut

Komposisi:
Tepung sagu ,kacang 

kenari, gula aren, bubuk 
kayu manis, minyak sayur,  

garam laut

KenakiesKenakies
Kenari nuts cooKies
KUKIS KACANG KENARI

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri





M E R A P I   S A L A C C A  C H I P S

•  D A R I  B U A H  S A L A K 
P I L I H A N 

•  T A N P A  G U L A 
T A M B A H A N

•  D I G O R E N G 
D E N G A N 
M I N Y A K 
K E L A P A

•  T A N P A  M S G

Salak Merapi
Keripik

Salak Merapi
Keripik

Shelf life / Masa simpan
12 BULAN

Simpan ditempat 
sejuk/simpan di chiller 
dan hindari terpapar 
langsung sinar matahri



Jalur Proses Keripik  
Salak Merapi: 
 
Asal:  Lereng Gunung Merapi di Jawa 
Tengah dan Yogyakarta
Penanaman : Ditanam kebun  masyarakat 
tanpa menggunakan pestisida dan obat 
tanaman berbahaya.
Panen : dipetik buah salak pondoh 
premium (kualitas export) yang sudah 
berusia kira-kira 6 bulan dan belum terlalu 
matang. Ciri-cirinya adalah masih keras 
namun mudah lepas dari tandannya ketika 
disentuh dengan tangan. 
Pasca Panen (dilakukan dalam cluster/
kelompok tani/UKM):  
Pada tahapan  paska panen, petani 
menyortir buah salak berdasarkan tingkat 
kematangannya. Lalu setelah di panen, 
buah salak di sortir ke rumah pengolahan 
untuk diolah menjadi keripik salak.
Proses pengolahan di tingkat kelompok 
usaha :  
Buah salak yang tiba di rumah pengolahan, 
lalu dicuci, dibersihkan, dan dipisahkan 
mana buah salak yang dijual sebagai 
produk segar, dan mana yang untuk keripik 
salak. Buah yang untuk keripik salak, 
dikupas, dibelah, dan dibuang bijinya. 
Setelah itu dicuci, kemudian digoreng 
menggunakan vacuum frying dan minyak 
goreng kelapa sampai keripik salak 
berwarna kuning dan kering. Setelah itu lalu 
ditiriskan dengan menggunakan spinner. 
Pengepakan : Keripik salak yang sudah 
dingin lalu di pack ke dalam standing pouch 
ukuran 150g dan siap dikirim ke Timurasa 
Indonesia.
Pengiriman keripik salak  Gudang UD MAL: 
Pengiriman dengan menggunakan karton.
Sortir final oleh UD MAL: Keripik salak  yang 
tiba di gudang UD MAL akan dilakukan 
pengecekanan warna, aroma, rasa, tekstur, 
dan Moisture Content. 

Manfaat Kesehatan Keripik 
Salak Merapi:
1. Keripik salak dapat membantu menjaga 

kesehatan mata. Kandungan vitamin A yang 
ada di dalamnya akan bermanfaat untuk 
menjaga kesehatan serta penglihatan mata 
agar berfungsi dengan baik.

2. Kandungan serat di keripik salak dapat 
mengurangi sakit diare dan resiko penyakit 
pencernaan.

3.  Kandungan kalsium dan Vitamin C  yang ada 
di dalamnya terbukti sangat efektif untuk 
menjaga dan meningkatkan stamina tubuh

4.  Kandungan zat besi yang ada di dalamnya 
akan bermanfaat untuk mengurangi gejala 
anemia 

Strong Points Keripik  
Salak Merapi: 

1.  Asli Indonesia dan terdaftar di Indikasi 
Geografis 

2. Ditanam natural tanpa Pestisida dan kimia 
berbahaya dalam penanaman, panen dan 
pengolahannya

3. Rasa manis legit khas salak pondoh lereng 
Merapi yang khas berbeda dengan produk 
salak lainnya.

4. Tanpa gula, tanpa garam, tanpa MSG
5.  Digoreng dengan menggnakan minyak 

goreng kelapa sehingga berasa gurih 
dan  tidak meninggalkan rasa gatal di 
tenggorokan.

Komposisi:

Buah salak pilihan, minyak goreng kelapa tanpa 
aroma

•  D A R I  B U A H  S A L A K 
P I L I H A N 

•  T A N P A  G U L A 
T A M B A H A N

•  D I G O R E N G 
D E N G A N 
M I N Y A K 
K E L A P A  T A N P A 
A R O M A

•  T A N P A  M S G

Salak Merapi
Keripik

Salak Merapi
Keripik
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