
C O M P A N Y   P R O F I L E





T A H U 
Tahu adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang diambil sari -

   Tahu  merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang sangat 
digemari masyarakat. Tahu juga dinilai sebagai produk makanan yang sehat 
dan enak, namun sayangnya banyak produsen mengedarkan tahu yang 
mengandung   formalin atau bahan kimia lain yang berbahaya untuk keseha-
tan, sehingga tahu menjadi TIDAK sehat. Untuk itu, Tahu Yun Yi mempro-

-anuggnem   aguj nad kane gnay asar nagned ,iggnit satilaukreb uhat iskud
kan bahan baku serba natural, dan tidak menggunakan bahan pengawet
yang berbahaya, sehingga cita rasa dan nilai kesehatan dalam Tahu Yun
Yi sangat tinggi

 nya.
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K A M I A D A L A H

Sebuah perusahaan Tahu yang sudah
berdiri sejak tahun 1940. Didirikan dan
dirintis oleh Bapak Liauw Hon Tjan di
Bandung. Di awal berdirinya sama seper-
ti pabrik tahu yang lain, proses produksi
kami masih menggunakan peralatan
yang sangat sederhana. Setiap dini kami
memulai proses produksi Tahu YUN-YI,
hal ini dilakukan guna untuk memenuhi
permintaan pasar pada umumnya.

Kata YUN-YI sendiri berasal dari bahasa
mandarin yang artinya ” Selalu Berman-
faat atau Beruntung ” filosofi kata inilah
yang mendorong dan menjadikan tujuan
utama kami, agar produk – produk yang
dihasilkan Tahu YUN-YI selalu memberi
manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Kacang kedelai adalah bahan baku
utama pembuatan Tahu YUN-YI. Kacang
kedelai adalah penghasil protein nabati
tertinggi setelah telur dan daging. Untuk
itu guna mempertahankan kualitas
produk sampai saat ini kami selalu meng-
gunakan bahan baku kedelai pilihan serta
mempertahankan proses produksi yang
memenuhi unsur higienis. Tahu YUN-YI
menjadi salah satu pelopor produsen
tahu yang mendapatkan sertifikasi halal
dari MUI. Untuk menjaga kepercayaan
konsumen kami telah memiliki PIRT dari
dinas kesehatan dan informasi kandu-
ngan GIZI dari SUCOFINDO.

Pada awalnya Tahu YUN-YI di jual di
pasar – pasar tradisional oleh pedagang
keliling dengan hanya menggunakan
sepeda ontel atau bahkan hanya dengan
berjalan kaki saja.
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Tahu Yun Yi Bogor beroperasional sejak 
1995. Ekspansi pabrik di area baru ini 
memberi kesempatan bagi kami untuk 
lebih dekat dengan masyarakat di areal 
JABODETABEK., sehingga memung -
kinkan bagi kami untuk 
yang fresh di pasaran.

Hingga saat ini, Pabrik tahu Yun Yi sudah 
tersebar di 4 lokasi di Pulau Jawa, yaitu, 
Bandung, Bekasi, Bogor dan Semarang, 
juga tersedia di pasar-pasar modern, 
rumah makan dan  pasar-pasar   tradisi-
onal.      Kami masih terus berkembang 
untuk  mewujudkan     filosofi      YUN-YI 

 Berguna"     bagi      masyarakat "Selalu 
Indonesia.

Kata YUN-YI sendiri 
berasal dari bahasa 
mandarin yang arti-
nya ” Selalu Berman-
faat atau beruntung

produk menyajikan



V A L U E   K A M I

Kami berkomitmen untuk memproduksi produk olahan dari kacang kedelai yang sehat, menja-
di produk konsumen yang sehat.

MAKANAN SEHAT YANG SEHAT

Memastikan mengirimkan tahu dalam keadaan fresh sampai ke tangan customer (untuk
tetap fresh selama 2 minggu, tahu haru berada di kulkas dengan suhu 2-4 derajat celcius).

FRESH EVERYDAY

Bekerjasama membangun jaringan ditribusi,  
JABODETABEK, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjaga.

TERJANGKAU

Makanan yang sehat, 
Fresh Every day
dan Terjangkau
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sehingga produk kami dapat di jangkau di seluruh



Bahan baku
1.Menggunakan bahan baku yang natural, penggumpal yang alami, pewarna kuning yang di-
iambil dari ekstrak kunyit segar.
2.Air bersih yang di filter dengan 7x penyaringan, yg menghasilkan air bersih bebas dari bacte-
ria yang berbahaya bagi manusia.

Teknologi produksi yang kami gunakan 
Bekerjasama dengan salah satu perusahaan mesin terbesar di Taiwan yang sudah
berpengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah mendapatkan kepercayaan di eropa, Australia,
dan amerika.

Proses Kami 
Standard dan kualitas menjadi perhatian utama kami. Tradisional yang modern adalah prinsip
kami untuk mewujudkan produk bercita rasa tinggi dan hasil produksi yang konsisten.

Standard dan Kualitas
menjadi perhatian utama
kami.

K E N A P A 
K A M I
B E R B E D A



V I S I

M I S I

Menjadi perusahaan tahu yang memproduksi

tahu sehat  untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia

   Produksi berstandarisasi , yang diproduksi oleh SDM yang 

  sehat jasmani  – rohani  

 

 

Mengenal  konsumen sehingga dapat memberi solusi ,

dan nilai tambah 

Organisasi  yang dipimpin  dengan prinsip

right man at the right place

Sejak 1940.



B A H A N   B A K U
A D A L A H
Y A N G   T E R U T A M A

Memilih kacang kedelai untuk menghasilkan tahu Yun - Yi membutuhkan pengalaman ,

Proses dari pemilihan kacang dan penggunaan kacang kedelai membutuhkan penanganan

yang tepat, bahkan setiap kacang kedelai yang datang memiliki ciri khas masing -masing

yang harus kami perlakukan sedemikian rupa sehingga tetap menghasilkan produk 

konsisten dan berkualitas.

Memilih kacang kedelai 
untuk menghasilkan 
tahu Yun -  Yi membutuhkan
pengalaman.



Bekerjasama dengan salah satu perusahaan mesin terbesar di Taiwan yang sudah
berpengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah mendapatkan kepercayaan di Eropa, Australia,
dan Amerika.





A N E K A P R O D U K Y U N - Y I

(1) (2) (2)(3) (1)

       Yi 
       yang 

        Melalui 
      kacang 

1. Tahu Yun Yi 
Tahu yang dikenal dengan proses cetak yang disebut dengan tahu 
bungkus, adalah produk original pertama kami yang sangat dinikmati 
masyarakat, tahu ini tersedia dalam warna putih dan kuning. Tekstur -
nya  yang kenyal tapi lembut serta padat, rasanya yang gurih, serta 
bentuk tahu yang tidak bersudut di permukaannya, menjadi ciri khas 
tahu Yun Yi, selain dapat menjadi makanan yang nikmat, bentuknya 
pun menarik karena ada unsur tradisional yang sampai sekarang kami 
jaga.

2. Tahu Kims Yun Yi
Tahu ini merupakan pengembangan dari tahu yunyi, dimana proses 
cetaknya di ubah dari bungkus menjadi potong, menyajikan tahu 
bervalue tinggi. Tidak seperti tahu Yun Yi yang tidak bersudut dipermu-
kaan, tahu Kims YunYi berbentuk kotak. Teksturnya yang kenyal tapi 
lembut serta padat, rasanya yang gurih, serta tersedia dalam warna 
kuning putih, tetap menjadi ciri khas dari produk pabrik Yun Yi Bogor. 

3. Philli Soymilk
Philli adalah susu kedelai segar yang diproses dari kacang kedelai 
pilihan, dengan komposisi gula yang tepat,menghasilkan produk fresh 
yang nikmat di minum (tersedia juga dalam kemasan tanpa gula). Nilai 
gizi kacang kedelai yang tinggi, terkandung dalam produk ini, dan 
menjadi pilihan yang tepat sebagai minuman sumber protein tinggi 
tanpa kolesterol

4. Tahu Custom 
Pengalaman dan teknologi memberi peluang bagi kami untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan tahu dengan 
ukuran tertentu, sehingga kami dapat menyesuaikan produk kami 
dengan kebutuhan konsumen yang spesifik secara ukuran. 

Tahu Yun-Yi, Tahu Kims Yun Yi, Philli Soymilk, Tahu Custom

(1) (2) (2)(3) (1)



Produk Kami





Jl. Baru Salabenda no 11
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TAHU YUNYI BOGOR

 CV Kims Pangan Jaya


