“Maunya sih menggoreng ayam dan tempe dengan
tepung bumbu instan, biar leih praktis. Tapi… bukankah
tepung bumbu instan mengandung pengawet dan MSG?
Duh, makanan yang dihidangkan untuk keluarga jadi
“Maunya sih menggoreng ayam dan tempe dengan tepung
tidak menyehatkan dong.”

bumbu instan, biar lebih praktis. Tapi… bukankah tepung bumbu
instan mengandung pengawet dan MSG? Duh, makanan yang
dihidangkan untuk keluarga jadi tidak menyehatkan dong.”
Anda pernah melontarkan pertanyaan
seperti di atas? Akhirnya, malah
membatasi penggunaan tepung bumbu,
atau bahkan tidak ingin menggunakannya
sama sekali?

Bagaimana kalau nyatanya ada tepung
bumbu instan yang terbuat dari bahan-

bahan alami, bebas pengawet dan
MSG, dan menghasilkan gorengan yang
lebih renyah dan lezat? Mau?

Ssst…
Anda beruntung karena tidak semua orang berkesempatan mengetahui produk tepung
bumbu yang menyehatkan ini:

Halmae (할매) Kitchen

✓ Merupakan brand yang berdiri sejak Juli 2016, di bawah naungan Tjae Food Group.
✓ Menghasilkan rangkaian produk bumbu dapur yang praktis, sehat, dan lezat.
✓ Bumbu diolah dengan resep-resep autentik bercita-rasa tradisional dari berbagai negara.
✓ Tidak hanya peduli soal rasa, Halmae Kitchen juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi
penerapan pola hidup sehat keluarga Indonesia.

OUR STORY

Video (added by client)

Produk Halmae (할매) Kitchen
Tersedia dalam 3 pilihan saus:
✓ Spicy (pedas)
✓ Honey (madu)
✓ Soy garlic (bawang putih)

Rp30.000

1

Nikmati renyahnya ayam goreng
berlumur saus menggugah selera,
sambil menonton drama Korea
favorit Anda.

Terdiri dari:
✓ 1-7 Level kepedasan

2

Menggunakan 13 bahan rahasia
dan dilengkapi dengan bumbu
marinasi.

Rp10.000
Bisa Anda gunakan untuk membuat:

Rp15.000

✓ Pancake
✓ Waffle
✓ Crepes
✓ Kue cubit
✓ Martabak manis
✓ Dll
Tinggal tambahkan air, telur, dan
minyak sayur pada adonan, maka
jadilah cake yang lembut. Tambahkan
topping sesuai selera. Sarapan spesial
pun siap dinikmati.

3

Memasak ayam goreng crispy nan
gurih ala KFC kini bisa dilakukan di
rumah. Hidangan ini pasti akan
disukai keluarga Anda.

Bisa Anda gunakan untuk
menggoreng:
✓ Pisang
✓ Nangka
✓ Talas
✓ Tapai
✓ Dll
Renyahnya tahan lama, manis dan
wanginya bikin ketagihan.

4

Rp6.000

.

Gunakan tepung bumbu
serbaguna ini untuk menggoreng:
✓ Tempe, tahu
✓ Bawang bombay
✓ Dll
Adonan tepung bumbu ini juga
bisa diberi topping jagung manis,
bubuk cabai, dll.

Rp8.500

5

Rasanya gurih dan kriuk-kriuk.
Enak disantap dengan nasi
hangat, maupun sebagai camilan.

Kata siapa tempura hanya bisa
dinikmati di restoran Jepang?
Menggunakan tepung bumbu ini,
sajian tempura yang renyah juga
bisa Anda nikmati di rumah.
Semakin terasa orisinal dengan
saus shoyu yang khas sebagai
pelengkap.
ORDER SEKARANG
Sebelum harganya naik!

6
Rp15.000

8 Keunggulan Produk Halmae Kitchen yang Tidak Akan Ditemukan Pada Merek Lainnya:

1. Sehat, lezat, rasa autentik
2. Diracik menggunakan bahan alami berkualitas tinggi
3. Tanpa bahan pengawet
4. Tanpa pewarna buatan
5. Tanpa pemanis buatan
6. Tanpa MSG
7. Praktis
8. Harga terjangkau

6 Hal yang Bisa Terjadi Jika Anda Menggunakan Tepung Premiks Halmae Kitchen

1. Aktivitas memasak jadi lebih praktis. Tinggal balurkan bahan ke dalam adonan tepung, kemudian goreng hingga
berwarna kuning keemasan.

2. Bagi Anda yang sering buru-buru menyiapkan makanan sebelum bepergian atau berangkat kerja, tepung premiks
Halmae Kitchen menjadikan aktivitas memasak lebih cepat. Kurang lebih 15 menit, makanan yang lezat dan renyah
sudah bisa dihidangkan.

3. Saat menggunakan tepung premiks Halmae Kitchen untuk keperluan memasak sehari-hari, Anda tidak lagi
mengkhawatirkan efek jangka panjangnya terhadap kesehatan, karena produk ini bebas dari bahan-bahan
kimiawi.

4. Banyak variasi resep yang bisa Anda coba menggunakan Tepung Bumbu Serbaguna dan Tepung Premiks
Pancake Halmae Kitchen. Resep-resep ini bisa Anda temukan di sini, atau di akun Instagram @halmaekitchen.

5. Menggunakan tepung premiks Halmae Kitchen, Anda bisa membuat aneka bekal yang lezat dan aman untuk
dikonsumsi.

6. Anda bisa memanfaatkan produk ini untuk usaha ayam goreng crispy ala KFC, atau ayam goreng khas Korea
yang mendunia.

Ssst… tidak tanggung jawab jika setelah ini Anda
ORDER

produk Halmae Kitchen sebanyak-banyaknya!

