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Sni Minyak Goreng
Buku ini membahas berbagai teori dan konsep pemasaran: strategi bersaing, segmentasi, targeting, diferensiasi, positioning, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa bab tentang studi kasus berdasarkan riset perilaku
konsumen dan implikasinya terhadap strategi pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, para pembaca dapat merumuskan strategi pemasaran untuk vi Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen meningkatkan kinerja bisnisnya. Bagian akhir buku ini membahas panduan bagaimana menyusun
rencana pemasaran sehingga para pembaca diharapkan mampu menyusun rencana pemasaran dengan baik setelah membaca buku ini. Agar pembaca dapat memahami bagaimana menyusun rencana pemasaran dengan baik, maka buku ini dilengkapi dengan sebuah kasus rencana pemasaran yang ditulis dengan lengkap
yaitu Rencana Pemasaran untuk Produk Biskuit.
Sangkalan demi sangkalan terhadap isu dan sentimen negatif yang berkembang terhadap sawit di Indonesia terjawab sudah dengan data dan fakta yang akurat, sehingga mampu mematahkan stigma negatif, mitos dan membuktikan bahwa sawit memang "tanaman unggulan dan potensial" dalam memenuhi kebutuhan
pasar pangan, pakan, bahan kimia dan bioenergi dari minyak nabati. Kelapa sawit dapat dikatakan sebagai "tanaman ajaib" yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahkan kepada seluruh masyarakat dunia melalui bangsa Indonesia. Selain diolah menjadi edible oil (untuk pangan), kelapa
sawit dapat diolah menjadi non edible oil (non pangan) salah satunya yaitu oleokimia.
Publicity of traditional food, food habit, etc. in Indonesia; proceedings of seminar.
Indonesian dictionary of forestry and forest products terms.
"""Kamus Swedia-Indonesia || Indonesia Swedia ini disusun baik untuk orang Indonesia yang ingin mempelajari bahasa (dan kebudayaan) Swedia maupun untuk orang Swedia yang ingin mempelajari bahasa (dan kebudayaan) Indonesia. Kamus ini adalah kamus Swedia-Indonesia, Indonesia-Swedia satu-satunya
yang pernah dicetak, dan diharapkan bisa mengisi ruang kosong yang sampai sekarang terdapat di antara kedua bahasa ini. Selain mengandung lema dalam jumlah besar yang dipilih berdasarkan kekerapan penggunaannya dalam bahasa Swedia dan bahasa Indonesia masa kini, kamus ini juga memberikan
banyak contoh pemakaian, ungkapan dan idiom. Kamus Swedia-Indonesia, Indonesia Swedia ini juga memuat sejumlah kata dan frasa pendek, serta pengantar ringkas tentang tata bahasa dan cara melafalkan kedua abjad yang bersangkutan. Tujuannya hanya untuk membantu para pemakai, agar studi bahasa
semakin lancar dan menyenangkan. Detta svensk-indonesiska och indonesisk-svenska lexikon har författats både med hänsyn till indoneser som vill studera svenska (och svensk kultur) och till svenskar som vill studera indonesiska (och indonesisk kultur). Det är det första (och enda) lexikonet i
sitt slag, och förhoppningen är att det ska kunna fylla det tomrum som fram till nu existerat mellan indonesiska och svenska. Förutom ett stort antal ingångsord som utvalts på grundval av deras användningsfrekvens i modern svenska och indonesiska, innehåller detta lexikon också många exempel
och uttryck. Lexikonet har också kompletterats med en förteckning över vanliga ord och uttryck på indonesiska som den tillfällige besökaren i Indonesien kan ha nytta av, samt en introduktion till indonesisk grammatik. """
Sering kesulitan dengan pelajaran Matematika dan IPA? Kunci sukses mengerjakan ujian Matematika dan IPA adalah menguasai materi dan berlatih soal-soal. Para siswa SMP/MTs sebaiknya mempersiapkan diri dengan sering membaca teori dan rumus pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, juga Biologi
kemudian mengaplikasikannya dengan cara mengerjakan soal-soal latihan. RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika & IPA SMP/MTs adalah buku rangkuman yang mempermudah siswa SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX memahami pelajaran Matematika dan IPA. Buku ini memuat Pendalaman Materi
pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs yang disajikan secara ringkas dan padat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Contoh soal-soal beserta Pembahasan yang akan membuat siswa semakin mahir mengerjakan soal-soal Matematika dan IPA. Bagi siswa
SMP/MTs kelas VII dan VIII, buku ini sangat berguna sebagai buku pendamping belajar dalam menguasai materi pelajaran Matematika dan IPA. Bagi siswa kelas IX, RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika dan IPA SMP/MTs menjadi pilihan yang tepat karena materi Ujian Nasional (UN)
mencakup materi kelas VII, VIII, dan IX. Oleh karena itu, dibutuhkan rangkuman lengkap pendalaman materi agar siswa lebih mudah belajar tanpa perlu membuka beberapa buku. Ayo, belajar Matematika dan IPA dengan RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika dan IPA SMP/MTs! RANGKAP
teman belajar menyenangkan, kapan saja, dan di mana saja
As the worlds population has increased, sources of clean water have decreased, shifting the focus toward pollution reduction and control. Disposal of wastes and wastewater without treatment is no longer an option. Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering introduces readers to the
essential concepts of wastewater treatment, as well as t
Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng
Kamus Kehutanan
Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering
Jurnal penelitian hasil hutan
KETAHANAN KOMPONEN UTAMA MOTOR DIESEL BERBAHAN BAKAR JELANTAH METHYL ESTER B20
Suara hidayatullah
Media perkebunan
Tempo
Prosiding Seminar Nasional Pertanian
"Hanya bangsa yang inovatif, adaptif, dan produktiflah yang mampu menjaga kelangsungan hidupnya dan berjaya di muka bumi ini. Itulah yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato hari Kemerdekaan RI yang ke-64. Dan pesan itu terasa sangat pas di tengah lautan keprihatinan yang mengepung dan mengombang-ambingkan bangsa Indonesia. Buku ini dihadirkan
sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi para anak bangsa terhadap kemajuan bangsa Indonesia. reka telah mengabdikan diri untuk melakukan riset dalam berbagai bidang kehidupan dan ingin membagikan apa yang telah mereka gagas dan temukan dengan harapan semua ini bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik."
Disusun secara Ringkas dari mulai pemilihan Bahan Baku, BTP (Bahan Tambahan Pangan) hingga Perijinan dan Trik Marketing/ Pemasaran Produk UMKM, khususnya Frozen Food DAFTAR ISI A BAGAN Pengawasan Peredaran Pangan Olahan PANGAN OLAHAN & PANGAN SEGAR Pangan olahan beku (frozen food) 9 Penomoran dan Peng-kategorian Pangan 9 Kategori
Pangan 16.0 Pangan Siap Saji (Terkemas) 10 JENIS PANGAN SIAP SAJI BEKU 11 PENGELOMPOKAN KP 16.0 BERDASARKAN BASIS 11 REGULASI PANGAN OLAHAN BEKU/ FROZEN FOOD 12 B. Syarat Ijin Edar Badan POM PERIJINAN PANGAN SEGAR dan PANGAN OLAHAN 17 1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) yang pendaftarannya diajukan
ke Dinas Kesehatan 2. Izin edar BPOM RI MD/ML yang pendaftarannya diajukan ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Badan POM. PERIJINAN BERBASIS RISIKO; BIAYA dan OUTPUT PANGAN OLAHAN 23 KATEGORISASI TINGKAT RISIKO REGISTRASI PANGAN OLAHAN 23 CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BADAN POM INFORMASI NILAI GIZI (ING) dengan
TEMPLATE 35 C. CPPOB/ CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik - Industri Rumah Tangga) 1 LOKASI 36 2 Bangunan 36 3 Fasilitas Sanitasi (Air, Es, Gas, Energi) 36 4. MESIN atau PERALATAN 37 5 BAHAN BAKU 38 pH MAKANAN/ MINUMAN (Derajat Keasaman) Alat Pengecekan pH universal (kertas Lakmus) 38 Alat Pengecekan pH Digital 38 6 PENGAWASAN
PROSES 42 7 PRODUK AKHIR -> QUALITY CONTROL 45 8 LABORATORIUM (Pemerintah atau Swasta) 48 9 KARYAWAN 48 10 PENGEMASAN 52 11 LABEL/ KEMASAN dan KETERANGAN PRODUK STRATEGI BRANDING 63 12 PENYIMPANAN 73 13 PES CONTROL?? 77 14 PENGANGKUTAN; TRANSPORTASI dan RITEL 78 PACKAGING & PENGIRIMAN ONLINE 15
DOKUMENTASI & PENCATATAN 81 16 PELATIHAN 81 17 PENARIKAN PRODUK 81 18 PELAKSANAAN PEDOMAN 82 BTP (BAHAN TAMBAHAN PANGAN)/ BTM (Bahan Tambahan Makanan) 83 PEWARNA 83 PEMANIS 83 PENGUAT RASA/ Flavour & TEKSTUR 83 PENGAWET (Preservative) 83 Asam Benzoat (untuk pH 6,5) 85 Sulfit/ Sulfur dioksida/ Spodium Sulfite (Emsure)
87 Nitrat dan Nitrit (untuk pH5) 87 STABILIZER/ EMULSIFIER PADA PRODUK MINUMAN Antikempal/ Anticacking; Kalsium silikat; untuk bumbu dan baking powder 88 Pembasah/ Humectant; tagar tekstur tetap kenyal dan lembut. 88 Pengembang/ Dough Strengthening; untuk Tepung. Asam Askorbat 88 PH control; NaOH untuk meningkatkan basa 88Firming Agen/
Pengeras; untuk sayur, cocktail dan buah; Garam Kalsium 88 ANTIOKSIDAN 89 ENRICHMENT; Fortifikasi atau Nutrifikasi 89 PEMASARAN & PERIKLANAN Apa Beda Jualan Online dan Offline? 89 APLIKASI 90 PADI UMKM 90 SOOLTAN (QR Code Standar Pembayaran Nasional) 91 Anda Memerlukan Bantuan Pendanaan? Syarat Penerima Bantuan MEDIA PEMASARAN 96
PEMAJANGAN 97 Iklan Pangan Olahan 99 Tips Foto Produk Makanan di Tokopedia 99 SANKSI PELAKU UMKM NAKAL 103 Contoh Makanan dan Jenis BTP Pengawetnya 103 Makanan 103 Minuman 104 PUSTAKA (terbaru paling atas)
Buku kuliner sambal ikan disusun sebagai referensi bagi masyarakat serta pelaku industri yang bergerak di bidang boga dan ilmu pangan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku kuliner sambal ikan ini. Penulis
berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Kuliner Sambal Ikan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Collection of abstracts of research report for the year 2006 conducted by Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia.
Teaching factory adalah bagian dari proses pembelajaran dual system yang berlangsung di pendidikan Vokasi. Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa memiliki gambaran awal sebelum mahasiswa bekerja di teaching factory, khususnya produksi minyak goreng dan biodiesel. Pada dasarnya sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan di teaching factory,
mahasiswa harus lulus dalam mata kuliah pendukung antara lain kimia dasar, kimia analisa, praktikum satuan proses, alat industri kimia, dan unit operasi.
Buku ini ditulis oleh murid-murid kelas akhir SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya Angkatan 16 dengan harapan akan menjadi titik awal pengembangan kemampuan literasi dan creative thinking mereka khususnya dalam hal menulis artikel ilmiah ditinjau dari berbagai perspektif ilmu yang mereka kuasai. Buku ini tidak hanya menyajikan ulasan dan pembahasan materi yang
diteliti namun juga menawarkan solusi dan tips yang dapat diimplementasikan dalam pemecahan masalah baik di bidang ilmu pengetahuan, agama, kesehatan dan sebagainya.
Buku ini menjelaskan tentang Penyusunan yang berisi dan dimotivasi oleh penulis untuk memberikan pemahaman tentang peran negara dalam kebijakan persaingan usaha khususnya pengaturan dalam tataniaga industri strategis tepung terigu.
Sains & Teknologi 2
Antologi kajian pemikiran Islam
Industri Sawit Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
Parade Karya Ilmiah
lampiran
Prosiding Seminar Nasional Makanan Tradisional, Malang, 26 Pebruari 2000
Upaya Mengatasi Masalah Defisiensi Zat Gizi Mikro di Indonesia
NEGARA DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA Ekonomi Politik Tataniaga Industri Tepung Terigu
Rangkap (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika
Prosiding ini memuat 12 makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Pertanian: “Pembangunan Pertanian dan Pangan di Era Disrupsi” Kendari, 25–26 Agustus 2020.
Masalah utama penggunaan minyak nabati secara umum termasuk minyak jelantah sebagai pengganti solar adalah sifat-sifat fisika dan kimia. Terutama viskositas dan titik bakarnya yang lebih tinggi dari pada minyak solar. Dua sifat minyak jelantah (JME) tersebut perlu diturunkan agar cocok menjadi bahan bakar. Selain itu, studi lain mengatakan kandungan asam tak jenuh dalam biodiesel (yang dinyatakan dengan jumlah iodin) meningkatkan risiko polimerisasi dalam
minyak pelumas motor diesel dan dapat menyebabkan terjadinya laju keausan dan terbentuknya carbon deposit pada komponen-komponen utama motor diesel. Buku yang berjudul Ketahanan Komponen Utama Motor Diesel Berbahan Bakar Jelantah Methyl Ester B20 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab, yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Motor Diesel, Bab 3 Jelantah Methyl Ester, Bab 4 Uji Ketahanan, Bab 5 Four Stroke Diesel Engine, Bab 6 Performa Motor Diesel, Bab 7
Biodiesel dari Jelantah Methyl Ester (JME), Bab 8 Iodin Number, serta Bab 9 Ketahanan Komponen Utama Motor Diesel Berbahan Bakar Jelantah Methyl Ester B20.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang disajikan dalam bahasa umum dan populer yang secara keseluruhan menggambarkan peran industri minyak sawit dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia memiliki posisi penting dalam industri minyak sawit dunia, seiring dengan keberhasilan pembangunan perkebunan sawit baik oleh negara, perusahaan besar swasta, dan oleh perkebunan rakyat yang berkembang secara revolusioner hingga membawa Indonesia menjadi
negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Proses perkembangan tersebut telah membawa dampak yang luas dalam pembangunan, baik pembangunan daerah, pengurangan kemiskinan, serta keberhasilan komoditas ini menjadi komoditas strategis dan memberikan kontribusi yang besar dalam perolehan devisa negara serta membantu mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia. Di samping itu dari sudut agribisnis pengembangan komoditas ini membawa dampak
yang sangat luas baik ke industri hulu hingga ke industri hilir serta berkembangnya industri oleo food, oleo chemical, dan biodiesel. Di samping kemajuan di atas, industri minyak sawit Indonesia juga berupaya memenuhi standar pasar global khususnya untuk menjawab isu sustainability dalam tata kelola perkebunan sawit Indonesia. Hal ini sekaligus mendorong industri ini tumbuh dengan baik dengan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada, untuk lebih
menyempurnakan perkembangan industri strategis ini pada masa yang akan datang.
Indonesia masih dihadapkan pada masalah kesehatan terutama defisiensi gizi mikro seperti kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) dan anemia defisiensi besi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masih belum bisa menuntaskan masalah tersebut dengan baik. Fortifikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan di banyak negara untuk mengatasi masalah kesehatan terutama defisiensi gizi mikro dan dipandang sebagai langkah
yang cost effective. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan untuk mahasiswa, tenaga kesehatan/praktisi dan pemerhati bidang kesehatan dan teknologi pangan serta pelaku industri. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian-penelitian, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di Negara lain. Dalam buku ini tercakup antara lain: – Sejarah fortifikasi – Teknik-teknik fortifikasi – Jenis fortifikan – Penelitian fortifikasi di negara berkembang – Metode analisis – Peran
fortifikasi untuk mengatasi masalah gizi masyarakat – Potensi pangan nusantara sebagai pangan pembawa fortifikan Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan fortifikasi dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia terutama masalah kurang gizi. Selain itu, dapat pula dikembangkan pangan nusantara yang potensial sebagai pangan pembawa fortifikasi. Buku ini juga diharapkan dapat
menyumbangkan solusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Tahukah Anda bahwa selain minyak goreng, CPO juga dimanfaatkan dalam margarin, shortening untuk berbagai macam pastry agar renyah dan berlapis, bahkan digunakan sebagai salah satu bahan produk cokelat? Dalam buku ini akan diulas mengenai tahap-tahap pemrosesan minyak sawit menjadi berbagai macam produk pangan bernilai jual tinggi, serta keunggulan dalam pemanfaatannya. Semuanya disampaikan dalam bahasa yang ringan dan sederhana.
Topik ini mendorong penelitian pengembangan rekayasa bahan alam yang tersedia/baru setelah digunakan dan dimurnikan kembali daripada dibuang. Buku ini memuat bagaimana sifat dari minyak goreng, senyawa yang berbahaya dari minyak goreng. Selanjutnya bahan baku untuk Karbon aktif, pembuatannya dan cara mengolah melalui proses adsorpsi dan menentukan kemampuannya untuk menjerap asam lemak bebas dari minyak goreng. Masyarakat Indonesia juga
dapat memanfaatkan buku ini untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan limbah biomassa untuk memurnikan minyak jelantah dalam skala kecil di dapur ataupun UMKM pengguna minyak goreng. Karbon Aktif: Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
TEKNIK MENGGORENG MAKANAN YANG BAIK UNTUK KESEHATAN Penulis : Dr. R. Haryo Bimo Setiarto, S.Si, M.Si Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Proses penggorengan merupakan proses pengolahan makanan dengan cara merendam bahan makanan dalam minyak pada temperatur di atas titik didih air. Proses penggorengan dilakukan untuk meningkatkan citarasa dan tekstur bahan yang spesifik sehingga bahan menjadi
kenyal dan renyah. Proses penggorengan terjadi pada suhu minyak antara 130-190°C tetapi pada umumnya suhu penggorengan mencapai 170-190°C. Penggorengan merupakan proses yang komplek yang melibatkan transfer panas secara simultan dan transfer massa yang berlawanan antara minyak dan air di permukaan dan di dalam bahan dan terjadi secara difusi. Tujuan dari proses penggorengan adalah untuk mendapatkan cita rasa yang spesifik, menginaktivasi enzim,
menurunkan aktivitas air pada permukaan atau di dalam produk pangan serta membunuh bakteri terutama bakteri patogen yang ada pada bahan pangan, sehingga penggorengan juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Perubahan bahan pangan yang digoreng dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu : 1) Masuk Penggorengan, 2) Pengerasan permukaan produk (case hardening), 3) Pengerasan permukaan, 4) Pengurangan uap air atau pemasakan, 5) Selesai Penggorengan dan
6) Penyerapan minyak. Pada dasarnya, teknik/metoda penggorengan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu : 1) Shallow (contact) frying, 2) Deep fat frying, 3) Spray Frying, 4) Vacuum Frying. Di dalam buku ini akan dibahas dengan detail mengenai berbagai teknik penggorengan bahan pangan, peralatan dan mesin penggorengan yang baik, kualitas nutrisi minyak goreng, sifat fisik minyak goreng, sifat kimia minyak goreng, kerusakan minyak goreng dan produk
gorengan. Dengan segala keterbatasannya atas segala informasi yang dituangkan, harapannya buku kecil ini dapat menjadi pedoman bagi para praktisi, pelaku industri kecil dan menengah UMKM, maupun para akademisi di bidang Teknologi Pangan sehingga dapat mengaplikasikan teknologi penggorengan bahan pangan yang baik untuk kesehatan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pintar UKM Frozen Food Sesuai SNI Masa COVID-19 Ed.2021.11
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-... Proklamasi kemerdekaan RI di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Industri Oleokimia Berbasis Kelapa Sawit
Antologi Artikel Ilmiah
TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINYAK SAWIT
Strategi pemasaran dalam perspektif perilaku konsumen
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
UMKM Dahulu Unicorn Kemudian
Kamus rimbawan

“Pengaruh globalisasi dalam kebijakan perdagangan tentu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menutup diri dari globalisasi. Investasi dan aliran produk luar negeri tidak mungkin kita hindari. Tapi yang paling penting, kita harus berani melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Tulisan akademisi dan pelaku industri dalam buku ini
memaparkan secara gamblang kebutuhan tersebut.” -- Sofjan Wanandi, Ketua Umum APINDO “Hedge Funds Managers di London lebih suka menggunakan terminologi CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey and South Africa) daripada BRIC. CIVITS economics tentu saja lebih menarik dalam memainkan peran sebagai ‘Global Growth Engine’.
Dewasa ini Indonesia memang menjadi semakin menarik dan besar perannya. Oleh sebab itu Indonesia akan ‘diserbu’ oleh FDI maupun barang impor. Di sinilah kebijakan Kementerian Perdagangan dalam berbagai bentuk ‘smart protections’ sangat relevan dan pantas didukung.” -- Sudhamek AWS, CEO Garudafood “Pengaturan tata niaga komoditas
strategis dan perlunya perlindungan dalam bersaing dengan produk luar merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan yang perlu dicatat dalam kurun waktu 2004–2011. Tepat sekali ketika penulis dalam buku ini meminta pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut.” -- Heinrich Napitupulu, Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia “Impor pangan
selalu menjadi polemik. Padahal, kebijakan perdagangan tidak berdiri sendiri. Langkah apa pun yang dilakukan Kemendag, selama tidak dilakukan pembenahan di sektor pertanian, Indonesia selamanya akan mengalami defisit. Itulah yang harus dipahami tentang ketahanan pangan.” -- Beny Kusbini, Dewan Hortikultura Nasional “Pemerintah kota Solo
tidak ingin beralasan atas nama wewenang negara lantas main obrak-abrik tanpa rasa kemanusiaan. Saya ingin ngewongke (memanusiakan) para PKL itu sehingga mereka bersedia pindah dengan sukacita, karena mereka itu punya hati yang jika kita sentuh secara santun dengan tujuan kebaikan bersama, mereka pasti mengerti.” -- Joko Widodo, Wali
Kota Solo masa jabatan 2005-2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 “Kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang telah dimulai Kementerian Perdagangan sejak tahun 2004 hingga sekarang telah menempatkan pasar sebagai rumah ekonomi dan rumah budaya. Pasar tidak hanya dipandang agar berdaya guna secara ekonomi, tetapi juga
memberikan pelestarian pada salah satu budaya dalam masyarakat, yaitu kekhasan perekonomian ala pasar tradisional.” -- Wiharto, Sekretaris Pasamuhan Pedagang Pasar Tradisional Surakarta
Achievements of the Development Reform Cabinet of the Habibie government, May 21, 1998-Oct. 20, 1999.
Buku ini merupakan panduan bagi Anda yang hendak memulai wirausaha. Buku ini juga dapat menjadi panduan evaluasi bagi Anda yang sudah menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam buku ini, Anda dapat mengetahui kapan waktu yang tepat memulai usaha, modal apa saja yang dibutuhkan, jenis dan komoditas usaha yang
tepat untuk dipilih, serta mengurus legalitas usaha. Anda juga akan mengetahui bagaimana strategi menggaet pelanggan, kiat mengatur keuangan usaha, hingga bagaimana cara mengembangkan usaha. Tak kalah pentingnya, dari buku ini Anda juga dapat belajar dari ki BELANJA
Kisah Pengaturan Minyak Goreng Curah Sampai Wajib Menggunakan Kemasan
Kamus Kehutanan, suatu kamus istilah yang berisi definisi dari berbagai istilah kehutanan yang demikian banyak. Dalam kamus ini disajikan 3535 istilah kehutanan yang wajib diketahui para Rimbawan. Istilah dan definisi kehutanan dikumpulkan dari berbagai peraturan perundangan dan rujukan lainnya. Diharapkan kamus ini menjadi pegangan bagi
para Rimbawan yang telah bekerja dan para Rimbawan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi (Fakultas Kehutanan) dan Sekolah Menengah Kejuruan KEhutanan (SMK Kehutanan) yang lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA).
KONSEP HACCP, KEAMANAN, HIGIENE DAN SANITASI DALAM INDUSTRI PANGAN PENULIS: R. HARYO BIMO SETIARTO, S.Si, M.Si Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-507-0 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Sanitasi sebagai bagian penting yang berkaitan dengan pengolahan pangan yang sesuai dengan persyaratan yang ada.
Sanitasi makanan adalah upaya untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan agar tidak terjadi keracunan dan penyakit pada manusia akibat pangan. Higiene sanitasi pangan adalah upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan makanan, melalui pengendalian faktor lingkungan dari makanan yang dapat atau mungkin dapat
menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan. Sanitasi yang baik dapat mencegah penyakit yang terdapat dalam bahan makanan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menjaga kebersihan serta keamanan pangan dengan mencegah kemungkinan tumbuhnya mikroorganisme pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan
yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Makanan sehat merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani serta dikelola dengan baik dan benar. Dalam buku berjudul KONSEP HACCP, KEMANAN, HIGIENE DAN SANITASI DALAM INDUSTRI PANGAN ini akan dijelaskan secara detail prinsip higiene
dan sanitasi pangan serta aplikasinya dalam industri pangan, kasus food borne disease dan kontaminasi pangan, aplikasi sanitizer dan bahan pembersih yang digunakan dalam industri pangan, sanitasi air dalam industri pangan, sanitasi pengolahan limbah industri pangan, dan aplikasi HACCP dalam keamanan dan sanitasi industri pangan. Buku ini
diharapkan bisa menjadi pegangan untuk para pelaku industri pangan, UMKM, auditor keamanan pangan maupun para akademisi serta para praktisi di bidang keamanan dan sanitasi pangan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Menggoreng dikenal sebagai metode memasak favorit bagi banyak kalangan bukan hanya karena prosesnya yang mudah dan cepat, tetapi produk hasil menggoreng juga memiliki tekstur dan cita rasa khas yang sangat menarik. Minyak goreng adalah salah satu unsur di dalam sistem menggoreng. Minyak goreng mempunyai fungsi utama sebagai media
penghantar panas selama proses menggoreng berlangsung. Selain itu, sebagian jumlah minyak goreng juga terikut bersama bahan yang digoreng dan menjadi bagian dari produk pangan goreng. Hal tersebut mengindikasikan bahwa minyak goreng secara langsung memberikan kontribusi penting terhadap kualitas produk pangan goreng. Informasi
penting yang terkait dengan minyak goreng dan penggorengan pangan, secara komprehensif disarikan pada buku ini. Topik penting yang diulas, antara lain: Minyak pangan sebagai sumber minyak goreng Parameter kualitas minyak goreng Teknik menggoreng Penurunan kualitas minyak goreng Pemilihan kondisi penggorengan Analisis kualitas nninyak
goreng Uji cepat kualitas minyak goreng Buku ini memberikan penjelasan detail untuk masing-masing topik tersebut dengan informasi terbaru. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan utama tentang minyak goreng untuk pengolahan pangan bagi peneliti di bidang akademik maupun praktisi di industri pangan.
RUMPUT LAUT SEBAGAI SUMBER PANGAN, KESEHATAN DAN KOSMETIK
KONSEP HACCP, KEAMANAN, HIGIENE DAN SANITASI DALAM INDUSTRI PANGAN
Development Reform Cabinet, Republic of Indonesia, 1998-1999
abstrak hasil-hasil penelitian tahun 2006
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TEKNIK MENGGORENG MAKANAN YANG BAIK UNTUK KESEHATAN
Gambut, Sawit, dan Lingkungan
TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINYAK SAWIT Penulis : Moh. Taufik, S.TP., M.Si Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-852-5 www.guepedia.com Sinopsis : Minyak sawit merupakan salah satu minyak yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembahasan ditinjau dari aspek sains dan teknologinya terhadap minyak
tersebut menjadi hal menarik dan penting. Pada buku ini dibahas beberapa hal terkait minyak sawit, mulai dari teknologi pengolahan minyak sawit kasar (crude palm oil) sampai teknologi pengolahan produk turunan minyak sawit. Proses pengolahan minyak sawit kasar menjadi fraksi menjadi fraksi olein dan fraksi stearin
merupakan tahapan penting yang akan menentukan mutu produk akhir. Proses pengolahan tersebut harus mempertimbangkan sifat fisikokimianya. Secara umum, sifat fisikokimia minyak sawit berbeda dengan minyak lain. Selama proses pengolahan dan penyimpanan, minyak sawit dapat mengalami kerusakan akibat oksidasi dan
hidrolisis yang ditandai dengan timbulnya bau tengik. Hal ini memerlukan strategi atau cara untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan pada minyak sawit tersebut. Hal menarik lain pada minyak sawit adalah modifikasi. Minyak sawit dapat dimodifikasi sifat fisikokimianya untuk menghasilkan karakteristik yang
diinginkan. Dua modifikasi yang sudah dikenal luas dan dibahas dalam buku ini adalah hidrogenisasi dan interesterifikasi. Modifikasi tersebut berhubungan dengan pengolahan produk turunan minyak sawit. Produk turunan minyak sawit sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pangan non pangan. Pada buku
ini dibahas teknologi pengolahan dari beberapa produk turunan minyak sawit, seperti margarin, Mono dan Diasilgliserol (MDAG), lemak bubuk, sabun dan biodiesel. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Indonesia memiliki berbagai sumber daya hayati, salah satunya adalah rumput laut. Buku ini membahas mengenai: 1) Karakteristik dan Klasifikasi Rumput Laut, 2) Kandungan dan Manfaat Rumput laut, 3) Aneka Jenis Produk Olahan Rumput Laut, 4) Potensi dan Pemanfaatan Rumput Laut dalam Bidang Kesehatan, dan 5) Potensi dan
Pemanfaatan Rumput Laut dalam Kosmetik. Tujuan pembuatan buku ini adalah untuk memberikan informasi mengenai jenis rumput laut, beberapa macam produk olahan rumput laut, potensi atau pemanfaatan rumput laut, serta senyawa yang berperan penting dalam bidang pangan, kesehatan, dan kosmetik. Buku ini diharapkan dapat 1)
memberikan informasi tentang jenis dan kandungan senyawa dalam rumput laut; 2) memberikan gambaran mengenai aneka jenis produk olahan rumput laut beserta metode pembuatannya; 3) memberikan wawasan mengenai pengembangan produk perikanan berbasis rumput laut dalan-i bidang kesehatan dan pembuatan kosmetik; dan 4)
memberikan informasi mengenai senyawa bioaktif rumput laut yang berperan penting dalam bidang kesehaban dan kosmetik.
Buku ini menguraikan pokok bahasan tentang gambut, sawit, dan lingkungan berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam mengenai aspek-aspek regulasi, teknis dan agronomis, serta pengelolaan lahan gambut yang didrainase untuk budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.
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