
     

 

 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

GOLDEN FIESTA SEAFOOD MENGHADIRKAN 

WONTON CUP PERTAMA DI INDONESIA 

 

Ayo, bergabung menjadi seorang Wontonivora dengan menikmati 

Golden Fiesta Seafood Wonton Cup, sebuah alternatif praktis untuk sup 

wonton microwave ready pertama di Indonesia, yang dikemas dengan 

teknologi yang menjaga cita rasa dan kesegaran. 

 

Jakarta, 26 Agustus 2015  - Hari ini Golden Fiesta Seafood, produk makanan olahan dari PT 

Central Proteinaprima Tbk, meluncurkan produk barunya, Golden Fiesta Seafood Whole 

Shrimp Wonton Soup dan Whole Shrimp Wonton Soup with Noodle, yang merupakan produk 

Wonton Cup pertama di Indonesia. Produk yang microwave ready ini dikemas dalam keadaan 

beku sehingga kesegaran bahan serta cita rasanya tetap terjaga. Dalam rangka menyambut 

kehadiran alternatif makanan praktis namun tetap sehat dan lezat ini, Golden Fiesta Seafood 

mengadakan “Wontonivora” Media Gathering untuk memperkenalkan produk teranyarnya ini 

kepada teman-teman media, serta tentunya khalayak ramai. 

Wontonivora kami pilih sebagai tema untuk mengajak masyarakat Indonesia beramai-ramai 

menjadi penikmat wonton lewat sebuah istilah yang catchy. Untuk meningkatkan animo 

masyarakat agar tertarik untuk beralih menjadi Wontonivora, Golden Fiesta Seafood sudah 

mempersiapkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari event on-ground hingga aktivitas di 

media sosial dengan mempopulerkan hashtag #Wontonivora. 

Ritme kehidupan masa kini yang begitu aktif mengharuskan adanya asupan energi yang cukup 

besar juga untuk mengimbanginya. Solusi tercepatnya adalah dengan mengkonsumsi 

makanan-makanan cepat saji, sayangnya bagi mayoritas penduduk Indonesia hal ini terkadang 

berarti harus mengorbankan sesuatu elemen, entah itu freshness maupun kelengkapan nutrisi, 

yang merupakan faktor penting asupan makanan untuk beraktivitas secara baik. Hal inilah yang 

kemudian menginspirasi Golden Fiesta Seafood untuk hadir dengan sebuah solusi alternatif 

baru yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. 



Wonton atau yang lebih dikenal dengan pangsit tentunya sudah tidak asing lagi bagi para 

pecinta kuliner di Indonesia. Makanan lintas budaya yang berkonsep dasar dari daging yang 

dibungkus oleh adonan kulit tipis yang biasanya terbuat dari campuran terigu, telur, air dan 

garam ini merupakan jenis makanan yang sangat fleksibel dalam hal pengolahan. Kedua 

elemen inilah yang kemudian mengilhami Golden Fiesta Seafood untuk menghadirkan produk 

microwave ready terbarunya ini. Setia pada konsep seafood, Golden Fiesta Seafood memilih 

daging udang utuh sebagai bahan pengisi wonton-nya dan untuk menjaga kesegaran dan cita 

rasa dari bahan-bahannya maka Wonton Cup pertama di Indonesia ini dihadirkan dalam 

bentuk sup siap saji yang dikemas secara beku.  

“Kami memahami tuntutan kesibukan harian yang begitu tinggi, terkadang membuat pilihan 

makanan menjadi sangat terbatas dan minim asupan gizi. Fenomena ini membangkitkan rasa 

keperdulian kami di Golden Fiesta Seafood untuk berusaha mengakomodir kebutuhan 

masyarakat Indonesia akan adanya makanan alternatif yang tidak hanya sekedar praktis 

namun juga memiliki rasa dan nilai gizi yang baik. Hari ini, dengan penuh kebanggaan kami 

ingin mengumumkan kehadiran The First Wonton Cup in Indonesia. Wonton kami pilih karena 

fleksibilitasnya yang bisa menjadi pengganti makan, pendamping makan ataupun menjadi 

cemilan. Resep yang kami kembangkan untuk produk microwave ready ini juga telah 

disesuaikan dengan cita-rasa yang pastinya akan disukai oleh khalayak luas. Bahan-bahan yang 

digunakan dijaga kesegarannya dengan teknologi pengemasan beku,” jelas Anna Wibowo, 

Brand Manager PT. CP Prima. 

Produk ini terbuat dari bahan seafood asli. Di dalam setiap potong produk pasti terdapat: 

Omega 6 untuk kesehatan dan perkembangan otak, Omega 9 untuk mengurangi kolestrol 

jenuh dalam darah, dan Asam Amino yang baik untuk metabolisme tubuh. Semua keuntungan 

ini sama persis seperti yang terdapat pada seafood segar pada umumnya. 

Chef Arnold Poernomo, selaku spoke person dari Golden Fiesta Seafood juga merasa sangat 

optimis kalau produk sup wonton microwave ready pertama di Indonesia ini akan bisa diterima 

oleh masyarakat Indonesia. Chef Arnold dengan antusias mengajak kita untuk bergabung untuk 

menjadi seorang Wontonivora. 

“Sekilas, Wonton memang terlihat seperti hidangan sederhana, namun sebenarnya untuk 

membuat wonton yang jempolan itu cukup repot dan sulit. Tingkat ketebalan kulitnya, resep 

isian, cara membungkusnya, semuanya membutuhkan tingkat keahlian yang cukup tinggi. Kita 

cukup beruntung, karena Golden Fiesta Seafood menghadirkan produk Wonton Cup-nya ini. 

Cita rasa tidak perlu diragukan, kesegaran bahan juga terjaga berkat teknologi pengemasan 

secara beku dan tentunya mudah disajikan karena microwave ready. Saya bersama Golden 

Fiesta Seafood ingin mengajak masyarakat Indonesia beramai-ramai untuk beralih dan menjadi 

Wontonivora,” terang Chef Arnold Poernomo. 

 

 (Selesai) 

 



Tentang  Golden Fiesta Seafood Wonton Soup :   

Whole Shrimp Wonton Soup dan Whole shrimp Wonton Soup with Noodle merupakan produk 

pertama dari Golden Fiesta Seafood bisa didapatkan di beberapa modern market di Indonesia 

dengan kisaran harga tertinggi yaitu 25.000 rupiah. Khusus bagi customer yang berada di area 

Jabodetabek, Golden Fiesta Seafood bisa dipesan secara online melalui 

www.belanjaseafood.com yang bisa diantarkan langsung ke rumah tanpa tambahan ongkos 

kirim. 

PT Central Proteinaprima atau CP Prima merupakan sebuah perusahaan integrasi aquacultured 

dan penghasil udang (Vannamei) yang terbesar di Indonesia, hal ini mengukuhkan CP Prima 

sebagai produsen makanan olahan yang berkualitas tinggi yang segar dan sehat untuk pasar 

Indonesia.  
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