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Sirup yang terbuat dari sari buah asam hutan. Sirup yang 

diolah (diekstrak) menjadi minuman dengan rasa yang 

memilik i kesegaran yang khas.

Sirup yang terbuat dari sari buah belimbing wuluh. Sirup 

ini diproses dengan cara dihaluskan. Sirup ini juga memilik i 

khasiat untuk menyembuhkan bermacam penyakit.

Sirup Belimbing WuluhSirup Asam Maram
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Lele merupakan makanan yang lazim dikonsumsi masyarakat 

Indonesia. Abon Lele ini merupakan variasi dari produk 

makanan berbahan dasar ikan yang telah di kembangkan di 

Kabupaten Sintang.

Abon Ikan Lele
Abon yang diolah dari ikan toman pil ihan yang terdapat di 

perairan Sungai Kapuas khususnya Sintang. Tekstur dagingnya 

yang empuk dan gurih ser ta bergizi tinggi sangat cocok untuk 

dijadikan lauk atau sekedar camilan di waktu senggang.

Abon Ikan Toman
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Keripik yang terbuat dari pisang pil ihan yang diolah dengan 

campuran bahan tepung terigu ini dapat di jadikan camilan 

yang menyehatkan.

Keripik Sale Pisang
Rasa masam yang terkandung dalam belimbing wuluh sangat 

cocok di padukan dengan gula yang kemudian diolah menjadi 

manisan yang menyegarkan.

Manisan Belimbing Wuluh
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Kue semprong ini terbuat dari tepung dan wijen yang di 

panggang dan menghasilkan rasa yang gurih.

Kue Semprong
Kerajinan tangan dari rotan yang di anyam berbentuk 

aksesoris yang juga ber fungsi sebagai tas j injing.

Tas Anyaman dari Rotan
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Kerajinan tangan dari bilah bambu yang di anyam berbentuk 

aksesoris yang juga ber fungsi sebagai tempat menyimpan 

benih padi.

Keban Bertutup dari Bambu
Syal ini biasa di pakai di leher atau untuk ikat pinggang. 

Terbuat dari benang dengan pewarna alami yang di tenun 

menggunakan alat tradisional. Di kerjakan oleh para pengrajin 

yang memilik i pengalaman turun temurun sehingga mampu 

menghasilkan produk lokal yang berkualitas.

Syal Tenun Sintang
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Tenun ini terbuat dari benang 

dengan pewarna alami yang di tenun 

menggunakan alat tradisional sehingga 

mampu menghasilkan produk lokal 

yang berkualitas. Kumbu ini ber fungsi 

sebagai sprei, tirai / gorden, bahan 

pakaian dan lain lain.

Tenun Kumbu Sintang

Kerajinan tangan ini ber fungsi sebagai 

topi untuk berkebun / ber tani di ladang. 

Terbuat dari bambu yang di anyam.

Tanggoi Kecil
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Kerajinan tangan ini ber fungsi sebagai tempat menyimpan alat 

atau bahan masakan. Terbuat dari bambu atau bambu yang di 

anyam.

Cupai Bertangkai
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Beras kisar adalah jenis padi hitam yang dalam bahasa daerah 

setempat disebut sebagai padi selasih. Ini merupakan varietas 

unggul lokal dari desa Mangat Baru, Kecamatan Dedai, 

Kabupaten Sintang.

Padi hitam ini secara umum merupakan padi lahan kering 

dengan umur tanam 6-7 bulan. Padi ini biasa ditanam bersama 

jenis padi putih dan padi merah dan ketan (merah dan hitam)

Saat ini padi selasih dikembangkan dan dibudidayakan oleh 

2 kelompok perempuan di desa Mangat Baru secara ramah 

lingkungan.

Dalam masyarakat dayak terdapat kebiasaan ketika mereka 

ber tani (berladang) akan menanam semua jenis benih padi 

dan ketan yang dimil ik i setiap keluarga sebagai bentuk 

penghormatan kepada benih padi agar tidak punah.

Beras Kisar




