
     

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

FIESTA SEAFOOD MELUNCURKAN ONLINE 

COOKING CLASS PERTAMA DI INDONESIA 

 

9 dari 10 wanita ingin bisa memasak!* Fakta inilah yang melahirkan visi yang 

meyakini bahwa kegiatan memasak bukanlah hak eksklusif dari para juru-masak 

melainkan harus menjadi sebuah kegiatan yang bisa dilakukan dengan mudah 

oleh semua orang. Berbekal visi tersebut FIESTA Seafood meluncurkan 

SEALICIOUS “The First Online Cooking Class in Indonesia”. Lewat kampanye ini, 

Fiesta Seafood ingin menginspirasi masyarakat Indonesia bahwa memasak 

sendiri itu mudah dan sehat tentunya. 

 

Jakarta, 5 Maret 2014  - Hari ini Fiesta Seafood, produk makanan olahan dari PT Central 

Proteinaprima Tbk, menetapkan sebuah tonggak sejarah baru bagi dunia kuliner di Indonesia, 

dengan meluncurkan Online Cooking Class pertama di Indonesia yang bertajuk “Sealicious”. 

Kampanye ini diluncurkan guna memberikan inspirasi kepada masyarakat luas terutama yang 

tinggal di daerah urban yang merindukan sebuah solusi praktis bagi ritme kehidupan mereka 

yang sangat aktif. Trend memasak yang juga sedang marak turut serta melahirkan ide inspiratif 

ini, dibuktikan dengan menjamurnya acara-acara baik di televisi maupun event dengan tema 

memasak. Namun perbedaannya adalah saat yang lain memberikan partisipasi pasif kepada 

masyarakat, kampanye Sealicious ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif 

yang pada akhirnya diharapkan mampu menghancurkan mitos memasak itu susah dan 

merepotkan. 

Berdasar survey yang kami adakan secara independen, 3 alasan utama yang membuat 

seseorang enggan untuk memasak sendiri adalah tidak adanya waktu karena kesibukan sehari-

hari, tidak memiliki ilmu dan pengetahuan yang mumpuni dalam hal mengolah masakan serta 

tidak adanya motivasi serta dukungan yang bisa menyemangati mereka. Dengan 

mempertimbangkan ke-3 alasan utama tersebut Fiesta Seafood hadir dengan sebuah solusi 



inovatif. Kelas memasak sudah biasa dan ada dimana-mana sekarang, tetapi kelas memasak 

online Sealicious dari Fiesta Seafood baru pertama kali ada di Indonesia. 

Kenapa online menjadi media yang dipilih oleh Fiesta Seafood? Karena di era digital seperti 

sekarang ini, media inilah yang bisa menjangkau siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Fiesta 

Seafood ingin kesempatan langka untuk mengikuti kelas memasak yang memiliki trainer para 

chef papan atas seperti Chef William Gozali dan Chef Winni Kusumawardhani ini bisa dinikmati 

oleh siapa saja, bahkan untuk orang-orang sibuk yang tidak memiliki banyak waktu. Kelas 

memasak ini bisa diakses oleh mereka dari desktop, mobile ataupun tablet mereka.  

Selain itu hal yang menarik dari Online Cooking Class ini adalah materi pelajaran yang akan 

dibagikan sudah melewati verifikasi dari Chef Arnold Poernomo yang kita kenal sebagai juri 

Master Chef Indonesia. Bisa dipastikan dengan asuhan Chef Arnold materi-materi yang ada di 

dalam Online Cooking Class ini tidak hanya praktis namun juga enak dan sehat, seperti produk-

produk Fiesta Seafood. Bukan hanya dari sisi kepraktisan kesehatan namun penyajian makanan 

dengan FIESTA seafood juga sangat praktis. “Sewaktu saya pertama kali mendengar tentang 

ide ini, saya sudah sangat antusias untuk menjadi bagian dari kampanye Sealicious ini. Bisa 

berbagi ilmu dan menginspirasi masyarakat luas untuk mau mulai memasak sendiri lewat 

Online Cooking Class pertama di Indonesia ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus 

menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi saya. Tanggung jawab yang dengan senang saya 

jalani bersama Fiesta Seafood untuk meyebarkan gaya hidup enak, sehat dan praktis,” ucap 

Chef Arnold. 

“Setelah sukses dengan kampanye “Ayo Makan Seafood” yang sudah kami lakukan untuk 

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi seafood, sekarang kami ingin 

berbuat lebih lagi. Kami ingin menginspirasi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah urban 

dengan gaya hidup yang aktif dan terkadang tidak punya cukup waktu untuk memperhatikan 

asupan makanan mereka sehingga lebih sering memilih membeli makanan di luar yang belum 

tentu enak dan sehat. Dengan meluncurkan kampanye Sealicious The First Online Cooking 

Class in Indonesia, kami berharap mereka dapat terinspirasi untuk mau memasak sendiri 

dengan cara-cara yang pastinya praktis, bahan makanan yang sehat dan citarasa yang enak. 

Apalagi materi-materi yang ada di online cooking class pertama di Indonesia ini disusun oleh 

tim Fiesta Seafood bersama dengan Chef Arnold Poernomo,” jelas Anna Wibowo, Brand 

Manager Fiesta Seafood. 

Kampanye SEALICIOUS sudah bisa Anda akses di www.fiestaseafood.com/sealicious mulai 

tanggal 24 February 2014. Online Cooking Class pertama di Indonesia ini juga mengadakan 

kompetisi memasak online pertama di Indonesia yang bisa diikuti setelah melakukan registrasi, 

lewat kompetisi berskala nasional ini Fiesta Seafood akan memilih Top 100 lalu disaring 

menjadi Top 5 sebelum akhirnya mencari 2 pemenang utama lewat event onground Grand 

Final di bulan Mei nanti. Paket perjalanan ke Singapura serta hadiah-hadiah menarik lainnya 

sudah dipersiapkan oleh Fiesta Seafood untuk menginspirasi masyarakat untuk mengikuti 

online cooking class dari Sealicious dan ikut berkompetisi. Hadiah utama Cooking Course Trip 

ke Singapura pun ditujukan untuk semakin mengasah kemampuan memasak mereka sehingga 



mereka bisa menjadi duta yang akan menyebarkan dan menularkan hobi memasak sendiri ini 

lebih luas lagi. 

 (Selesai) 

*Berdasarkan survey internal yang dilakukan terhadap wanita usia 25 – 45 di 5 kota; Jakarta, Depok, Bandung, 

Surabaya dan Yogyakarta. 

 

Produk-produk FIESTA Seafood bisa didapatkan di supermarket dan pasar tradisional di 

Indonesia dengan kisaran harga 25.000 rupiah hingga 35.000 rupiah. FIESTA Seafood memiliki 

9 kategori produk yang dibagi dalam dua kelompok yaitu Seri Goreng Tepung dan Seri Dimsum. 

Untuk seri Goreng Tepung ada: Eby Fry (Udang goring), Shrimp Roll (Udang gulung), Seafood 

Stick, Shrimp Cutlet (Potongan Udang), Shrimp Nugget (Nugget Udang). Untuk seri Dimsum 

ada: Fish Ball (Baso Ikan), Shrimp Ball (Baso Udang), Shrimp Shumai (Siomay Udang), Shrimp 

Tofu (Tahu Udang). 
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