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BERKAH
JAVA
FOOD

Berkah java food adalah milik pelaku umkm yang bergerak dalam bidang
pembuatan aneka sambal dari semarang. Berkah java food berdiri tahun 1999,
didirikan oleh ibu hj. Sartinah. Usaha yang dirintis oleh ibu hj. Sartinah dari tahun
1999 semakin berkembang dan usaha kami sudah mendapatkan sertifikat halal dari
Mui dan juga dari Dinkes PIRT. Dalam membuat aneka sambal kami selalu
menjaga kwalitas yang mengacu kaidah keamanan pangan sehingga higienitasnya
terjaga. Kami selalu berkomitmen memproduksi aneka macam sambal dalam
rangka melestarikan tradisi kuliner Nusantara. Dengan pengalaman yang matang
dan manajemen yang bagus kami berusaha menciptakan produk inovatif dan solutif
bagi para pecinta kuliner Nusantara khususnya sambal.
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Tahun 1999 ibu hj.sartinah membuka toko sembako sambil jualan produk
sendiri yaitu sambal pecel. karena beliau merasa jualan bumbu yang berada di
pasaran rasanya kurang mantap. beliau melayani pemesanan sambal curah, yang
kebanyakan pelangganya adalah warung tenda pinggir jalan, warung pecel, pecel
keliling dll.
produk curah semakin berkembang, pesanan di Pasar Johar - Semarang semakin
banyak, berkat racikan rahasia dari ibu saya Bu Kaji Sartinah, sampai akhirnya Bu kaji
kewalahan karena hanya mengandalkan tenaga sendiri dalam mengurus bisnis
kulinernya.
Pada tahun 2013 ibu mengalami sakit dan harus di operasi. jadi tidak ada yang
menggantikanya, akhirnya berbekal ilmu yang di berikan ibu saya dan tekad yang kuat,
akhirnya saya keluar dari perusahaan jepang di semarang. Februari 2013 saya
memulai usaha yang di turunkan dari ibu saya.
Kami menjadikan sambal pecel sebagai produk utama karena di produksi
sendiri. saya berharap kuliner pecel bisa menyasar berbagai generasi juga kelas, dari
anak-anak sampai orang dewasa. sambal kami bisa juga dinikmati dari yang miskin
sampai yang kaya suka dengan kuliner pecel.
sambal pecel Bu hj.sartinah dari semarang yang menawarkan kualitas tinggi
dengan harga yang terjangkau, sambal pecel sangat praktis untuk memberikan solusi
bagi anda yang menginginkan makan enak, bergizi, dan terjangkau
Produk ini cocok untuk rumah tangga, anak kost, wanita karier yang sibuk, serta
yang tidak bisa memasak. Produk ini juga bisa digunakan sebagai bekal ketika sedang
pergi rekreasi bersama keluarga maupun teman-teman. sambal kami bisa sebagai
cadangan makanan untuk naik gunung yang biasanya bekal naik gunung adalah mie
instan yang tidak mengandung gizi baik.
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Visi Sambal Bu Kaji :
menjadi industri sambal yang terbaik dengan kwalitas rasa yang sudah tidak di ragukan
lagi, mengintegrasikan pengelolaan kuliner sehat, dari kebun kacang dengan pupuk
herbal, gulajawa murni nira kelapa non rafinasi, sampai pada pengolahan bumbunya.
Menawarkan kepuasan pelanggan dengan memberikan manfaat dan kesejahteraan
lingkungan sekitar.
Membentuk kelompok tani dan memberikan edukasi kepada para petani serta
memberikan pupuk herbal gratis kepada petani agar hasil panen para petani
menghasilkan produk unggulan dan sehat dikonsumsi.
Misi Sambal Bu Kaji :
- menghasilkan produk yang berkwalitas halal, dan aman untuk di konsumsi Melestarikan
resep warisan kuliner dari leluhur yang selalu terjaga dan selalu berinovasi menampilkan
produk unggulan dengan bahan utama yang berbeda
- Menjadikan Sambal Bu kaji sebagai Brand Nasional kebanggaan Indonesia, dan
memberikaan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, mitra usaha dan
karyawan
– Memperkenalkan dan mendistribusikan kuliner tradisional siap saji khas Indonesia
pada dunia internasional.
- Membuka franchise rumah makan pecel tradisional yang natinya bumbu kita suplay
agar rasa tetap terjaga
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Sambal bu kaji juga uji lab terhadap produk/bahan baku yang akan dipakai
produksi dan diambil sampel sebanyak yang dibutuhkan untuk pengujian dan
referensi; serta Pengujian sampel di laboratorium mengacu pada standar untuk
uji lab pada bumbu seperti karbohidrat,protein dan lemak agar produk benar
benar berkwalitas dan konsumen tahu nilai AKG pada sambal bu kaji.
PIRT sambal bu kaji sudah mempunyai ijin dari depkes “ PIRT
dibutuhkan bagi Industri Makanan skala Rumah Tangga sedangkan MD dan ML
dibutuhkan bagi Industri yang lebih besar ”
Sambal bu kaji berkomitmen melindungi masyarakat dari produk pangan
olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin
atau sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh para produsen
makanan. Semua produk makanan yang akan dipasarkan di Indonesia, baik
berasal dari dalam dan luar negeri harus didaftarkan
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Tes kadaluarsa Keterangan umur
simpan (masa kadaluarsa) produk pangan
merupakan salah satu informasi yang wajib
dicantumkan oleh produsen pada label
kemasan produk pangan. Pencantuman
informasi umur simpan menjadi sangat
penting karena terkait dengan keamanan
produk pangan dan untuk memberikan
jaminan mutu pada saat produk sampai ke
tangan konsumen. Kewajiban pencantuman
masa kadaluarsa pada label pangan diatur
dalam Undang-undang Pangan no. 7/1996
serta Peraturan Pemerintah No. 69/1999
tentang Label dan Iklan Pangan, dimana
setiap industri pangan wajib mencantumkan
tanggal kadaluarsa (expired date) pada
setiap kemasan produk pangan.
Sambal bu kaji memberikan
Informasi umur simpan produk karena
sangat penting bagi banyak pihak, baik
produsen, konsumen, penjual, dan
distributor. Konsumen tidak hanya dapat
mengetahui tingkat keamanan dan
kelayakan produk untuk dikonsumsi, tetapi
juga dapat memberikan petunjuk terjadinya
perubahan citarasa, penampakan dan
kandungan gizi produk.
Penentuan umur simpan produk
pangan dapat dilakukan dengan menyimpan
produk pada kondisi penyimpanan yang
sebenarnya. Sambal bu kaji membuat
metode pendugaan umur simpan cepat,
mudah, murah dan mendekati umur simpan
yang sebenarnya. Dengan cara menulis
control temperatur pada pagi.siang.sore
dan malam yang berfungsi atau menentukan
batas aman peroksida pada makanan yang
menyebabkan ketengikan pada bumbu serta
melihat dan mengamati presentase pada
Aw.kadar air.angka peroksida, mikrobiologi
juga di catat suhu ruang dan kelebaban
bumbu.
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Sambal bu kaji sudah Sertifikat Halal MUI yang di sahkan tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia
yang menyatakan bahwa sambal bu kaji produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI
ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari
instansi pemerintah yang berwenang.
Sambal bu kaji memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin
konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen
dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
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curah 1kg
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TESTIMONI
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