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“Onishi mempersembahkan ketenangan dan kebahagiaan tak terduga”  

Sebagai “perusahaan yang sesuai untuk manajemen krisis secara 
keseluruhan terkait makanan”, Onishi menjawab kebutuhan konsumen 
dengan teknologi yang terbaik dan terbaru. 
“Manajemen bernilai merek” Onishi adalah suatu hal yang memperjelas 
nilai seperti apa yang dapat Onishi persembahkan untuk konsumen, atau 
apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Onishi, dan yang merubah semua 
aktivitas perusahaan menjadi nilai merek, dan bahwa seluruh karyawan 
berkomitmen untuk mempersembahkan nilai kepada masyarakat dan 
konsumen.  Komitmen itu diekspresikan sebagai tagline merek “Onishi 
mempersembahkan ketenangan dan kebahagiaan tak terduga” 
Berdasarkan tagline merek ini, Onishi mengaggap bahwa dalam kondisi 
sulit membantu mempertemukan konsumen dengan makanan enak yang 
tidak terduga adalah hal yang paling menggembirakan, dan ingin terus 
mempersembahkan kelezatan baru dan ketenangan baru.   
Kami mengharapkan dukungan dari semuanya.  

Direktur Utama  
Yoshio Kodera 
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Sejarah Perusahaan 

1932 Pendiri perusahaan Haruyasu Onishi menciptakan metoda industri untuk teknologi proses gelatinisasi dari tepung beras. 

1935 Pendirian Lembaga Riset Makanan Onishi 

1944 Pengembangan “nasi kering” yang dapat kembali seperti semula dengan hanya menambahkan air, atas permintaan angakatan laut 

1946 Merencanakan konversi makanan militer menjadi makanan untuk tujuan damai seperti stok pangan darurat dsb. 

1949 Melakukan reorganisasi Lembaga Riset Makanan Onisi dan mendirikan Onishi Foods Co.Ltd.  

1956 Mengembangkan sereal gelatinisasi (sereal alpha) untuk bayi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bayi dan perbaikan 
gizi. 

1995 Mendirikan pabrik khusus pengolahan beras di kota Ozaki, Prefektur Miyagi yang merupakan salah satu dari sedikit lumbung padi 
di Jepang. 

2005 Memperoleh sertifikasi ISO9001.  Beras alpha dinyatakan sebagai makanan luar angkasa oleh JAXA (badan eksplorasi luar angkasa 
Jepang) 

2012 Pemasangan alat produksi beras alpha terbaru. 

2013 Listing sesi pertama bursa efek Tokyo.  Pembukaan kantor cabang Nagoya. 

2015 Nasi putih, nasi merah, nasi kampung, bubur putih, bubur ume disertifikasi halal. 
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Profil Perusahaan 

Onishi Foods Co.Ltd Miyagi 
Factory 
Shinden 88-1, Furukawashimizu,  
Osaki, Miyagi Prefecture 

Onishi Foods Co.Ltd. Head Office 
Ichigo Kiyoshizaka Building 3F, Mita 3-4-2, 
Minato-ku, Tokyo 

Onishi Foods Co.Ltd. Nagoya Office  
New Zack Building 9F, Aoi 3-22-8, Higashi-ku, Nagoya, 
Aichi Prefecture 

Onishi Foods Co.Ltd. Osaka Office  
Athens Shin-Osaka 2F, Nishinakajima 6-1-15, 
Yodogawa-ku, Osaka 

 Nama perusahaan  Onishi Foods Co.Ltd 

 Tahun berdiri  1935 

 Modal  ¥ 30.000.000   

 Representatif  Direktur Utama  
 Yoshio Kodera 

 Jumlah karyawan  67 orang （Akhir September 2015） 

 Jenis usaha 
Produksi dan penjualan makanan 
simpanan jangka panjang. 
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Yang disebut beras alpha 

①memasak nasi ②pengeringan 

③tambahkan air 

Beras Jepang berkualitas 
disediakan melalui 
pemeriksaan yang ketat 

Beras dimasak menjadi 
nasi yang enak. 

Nasi dikeringkan dengan 
cepat sampai kadar airnya 
sekitar 9%. 

beras mentah beras beras alpha 
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(1) Stok bahan baku 

 
 
 
 
 
 

Beras bahan baku produksi 
Jepang yang berkualitas masuk 

stok  
 

(2) Pencucian beras 

 
 
 
 
 
 

Beras dicuci tanpa 
menghilangkan rasanya. 

(3) Perendaman 

 
 
 
 
 
 

Air diresapkan sampai ke 
dalam beras. 

(4) Penanakan dan 
pengeringan 

 
 
 
 
 

 
Beras ditanak lezat dan 
dikeringkan secara tepat.  
Beras alpha sudah siap. 

(5) Pengemasan 

 
 
 
 
 
 

Sendok dan bahan 
deoksigenasi dimasukkan dan 
dikemas  

(6) Penyimpanan 

 
 
 
 
 
 

Disimpan sementara dalam 
gudang khusus 

The manufacturing process of Alpha rice 
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6 ciri khas beras alpha 

Dengan bahan deoksigenasi dan 
kantung sangat kedap udara, 
penyimpanan dapat dilakukan 
selama 5 tahun dalam suhu 
kamar. 

6 produk seperti nasi putih, nasi 
merah, nasi rumput laut dsb tidak 
mengandung allergen. 

Dengan menuangkan air panas 
selama 15 menit atau air biasa 
selama 60 menit, nasi dan bubur 
siap dihidangkan. 

100% menggunakan beras 
Jepang. 

Tidak perlu alat makan 
karena sudah tersedia 
sendok. 

Ada 12 macam 
penyedap rasa. 
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Produk beras non ketan 

Nasi Putih 
 (Produk non alergi) 

 
Beras Akita Komachi ditanak lezat 
dan dikeringkan tanpa 
menghilangkan kelezatannya.  
Diadopsi sebagai makanan luar 
angkasa. 

Nasi Gomoku 
 
Tidak menggunakan daging dan 
ikan. Nasi dicampur dan diaduk 
dengan lima macam sayuran. 
Popularitas nomor 1. 

Nasi Rumput Laut 
 (Produk non alergi) 

 
Rumput laut diberi bumbu yang 
kaya akan rasa, dan 
dikombinasikan dengan seimbang 
agar diperoleh rasa yang pas. 
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Produk beras non ketan 

Pedesaan Beras 
（Produk non alergi） 

 
Produk ini adalah nasi dengan 
empat jenis jamur. Ini adalah 
berpengalaman beras tipis. 

Matsutake beras 
 
 
Ini adalah nasi dengan jamur dan 
tahu. Ini adalah kaya rasa dan 
aroma Matsutake beras. 
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Produk beras ketan 

Sansai Okowa 
 (Ketan Sayur) 

 
Sayur dengan rasa khas jepang 
diaduk dengan beras ketan yang 
lengket dan kenyal.     
Diadopsi sebagai makanan luar 
angkasa. 

Nasi Merah 
 (Produk non alergi)  

 
Beras ketan diberi warna merah 
dengan kuah kacang merah.  
Makanan tradisional Jepang untuk 
merayakan hari peringatan. 
Diadopsi sebagai makanan luar 
angkasa. 
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Produk Bubur 

Bubur Putih 
 (Produk non alergi)  

 
Bubur putih dari beras Jepang 
yang ditanak lunak.  Bubur yang 
terasa kelezatan nasinya.  
Dengan pengaturan jumlah air 
yang ditambahkan dapat pula 
dijadikan nasi yang lunak. 

Bubur Ume 
 (produk non alergi)  

 
Ume yang menyegarkan dan pas 
rasa asamnya meningkatkan rasa 
lezat pada bubur yang terasa 
kelezatan nasinya.  
Dengan pengaturan jumlah air 
yang ditambahkan dapat pula 
dijadikan nasi yang lunak. 
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Seri Nasi Ala Barat 

Kare Kering  
 
Ada kedalaman rasa pada belasan 
jenis rempah-rempah.  Rasa 
pedas yang moderat, anak-anak 
pun dapat menikmatinya dengan 
lezat. 

Nasi Ayam  
 
Nasi kecap dengan ciri khas rasa 
asam dan aroma tomat. Hidangan 
utama restoran masakan barat di 
Jepang. 

Pilaff Udang  
 
Nasi ala barat dengan warna-
warni segar udang, wortel 
peterseli dsb di atas nasi dengan 
aroma mentega  
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Buku petunjuk menyiapkan “NASI ALPHA” 
makanan awetan untuk kondisi darurat 

Membuka kemasan Keluarkanlah perlengkapannya Tuangkan air panas atau air biasa 

Mengaduk Menutup kemasan Siap disantap 

Bukalah kemasan NASI ALPHA dan 
lebarkan bagian dasarnya 
agar bisa diletakkan dalam posisi 
tegak. 

Keluarkanlan paket bahan 
deoksigenasi, dan sendok. 
Pada sebagian produk dilengkapi 
dengan bubuk bumbu masak. 

Tuangkan air panas atau air biasa hingga 
“注水線/garis batas air” pada 
sisi dalam kemasan. 

(Volume air pada produk nasi non-ketan : 160 ml; 
pada produk nasi ketan : 110 ml) 

Aduklah dengan baik agar cita rasa 
dari bahan lauk bisa meresap ke 
dalam nasi.Untuk produk yang 
dilengkapi bubuk bumbu masak, 

aduklah dengan baik agar bumbu masaknya 
melebur dalam nasi. 

Tutuplah chuck/cekaman bagian atas 
kemasan dan tunggulah hingga nasi 
siap disantap.Jika dituang air panas 
maka lama menunggu adalah 15 menit 

(20 menit jika nasi merah), sedangkan jika 
air biasa (15°C) adalah 60 menit. 

Bukalah cekamannya, aduk sekali lagi 
dari dasarnya agar 
nasi tidak menggumpal dan nasi siap 
disantap. 
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Seri Onigiri (Nasi Kepal) Praktis 

Salmon rumput laut gomoku okowa 

Hanya dengan memasukkan air panas atau air biasa, kelezatan isinya langsung 
memenuhinya.  Nasi kepal berbentuk segitiga siap dihidangkan. 
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Cara membuat Nasi Kepal 

Buka “garis potong 1” dan 
keluarkan bahan 
deoksigenasi 

Lebarkan bagian bawah 
bungkus, buka dan lebarkan 
bagian tengah 
chuck/cekaman 

Tuangkan air panas atau air 
biasa sampai garis tuang dan 
tutup chuck/cekamannya. 

Kocok sekitar 20 kali agar 
nasi dan lauk isinya 
bercampur dan tunggu 

air panas : 15 menit, air biasa : 60 menit 

Tekan bagian segel samping 
“garis potong 2” dan 
rapikan bentuknya. 

Potong “garis potong 2” Potong “garis potong 3” 
dan “garis potong 4” 
secara diagonal 

Lipat bungkus ke arah luar, 
dan siap dihidangkan. 
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