
Percayakan bisnis Anda pada kehandalan dari 
kualitas tepung kami

UD Lestari Jaya
Jl. Pati-Tayu KM 18, Desa Ngemplak Kidul RT 05/RW 01

Kecamatan Margoyoso
Pati, Jawa Tengah 59173

www.facebook.com/TepungMahkotaDollar
TepungMahkotaDollar@gmail.com

www.mahkotadollar.com
+62821 3481 5150 (Adit)

Karena bagi kami setiap makanan yang spesial 
berasal dari bahan yang istimewa. Tepung 
tapioka kami buat dari singkong pilihan yang 
kami sortir sedemikian rupa untuk menghasil-
kan tepung terbaik
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Cocok untuk segala jenis makanan yang 
berbahan baku tepung tapioka/tepung kanji 
(sagu tani) seperti kerupuk udang, kerupuk 
ikan, pempek, bika ambon (bikang), dll.

2 MAHKOTA 
DOLLAR

TEPUNG TAPIOKA

M A H KO TA D O L L A R
PREMIUM
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Segala jenis makanan terbaik pastinya 
menggunakan bahan baku terbaik juga. Untuk tepung, 

kami memilih Mahkota Dollar Master

~ Pelaku Bisnis Makanan ~

Mengapa harus 
memilih tepung 

kami ?

Free Ongkir area Jawa Tengah dan jabodetabek 
dengan minimal pemesanan 1 rit (10 ton).



Tumbuhlah 
bersama kami.

Gallery Mahkota Dollar

Daftar Produk kami

#1 Mahkota Dollar Master 
(Premium)
Dibuat dengan ketela kualitas super. 
Warna sangat putih, kadar air 
rendah dan serbuk sangat halus 

17000/kg

#2 Mahkota Dollar Merah 
(Super)
Warna putih, kadar air rendah dan 
serbuk  halus 

16000/kg

 #3 Dollar Hijau 
(Medium)
Warna cukup putih, kadar air rendah 
dan serbuk cukup halus 

15000/kg

Kami percaya bahwa sebuah kepercayaan adalah penting 

di dalam suatu hubungan bisnis. Dan kami percaya 

bahwa kepercayaan tidak serta-merta didapatkan 

melainkan dia diperjuangkan. Kami menyiapkan diri kami 

untuk bisa menjadi sebuah perusahaan sekaligus partner 

yang baik. Silahkan hubungi nomor pelayanan, karena 

kami akan selalu siap memberikan pelayanan yang 

Kami selalu mengedepankan hubungan 
yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu 
kami siap sedia 24/7

R

Hubungi kami, cari
info tentang produk

kami

Kami punya tepung
terbaik di kelasnya

Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri tepung 

khususnya tapioka, kami mengolah singkong pilihan 

dengan standar mutu kami untuk menjamin tepung yang 

berkualitas ada ditangan Anda. Tepung kami memiliki 

kadar pati tinggi, putih bersih dengan supplai TEPUNG 

TAPIOKA full jemur matahari,  dan konsisten. 

               Indonesia sudah lama   

               dikenal sebagai penghasil 

tepung tapioka dunia. Tapioka adalah tepung pati yang diekstrak 

dari singkong untuk memperoleh patinya yang mana ini menjadi 

cikal bakal tepung. UD Lestari Jaya terus berupaya melakukan riset 

dan pengembangan untuk menghadirkan produk tepung tapioka 

terbaik untuk kebutuhan industri makanan. Bersama kami 

berkontribusi menjadikan negeri ini berdaulat dalam pangan.

Berpartisipasi 
dalam
tradisi baik


