KARKAS AYAM
Deskripsi Produk
Bagian ayam yang sudah disembelih, dibului, dikeluarkan isi
jerohan, dipotong kepala dan leher serta kedua kaki
Spesifikasi Produk
 Potongan leher rata dengan bahu
 Tidak ada patah tulang
 Tidak ada cacat atau kelainan bawaan
 Tidak ada memar
 Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada bersih
 Tidak ada lemak abdomen (bagian perut)

Bagian tembolok diambil
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Berat produk
 per ekor 0,5 kg s/d. 1,6 Kg (Sesuai Order)
Kemasan primer
 Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm
 Seal kemasan; karet gelang
Kemasan sekunder
 Karung plastik
 Ukuran panjang

x lebar

: 60 x 90 cm

DADA
Deskripsi produk
Potongan dada dari karkas ayam
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Tidak ada cacat atau kelainan bawaan

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 10 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus
18 OC

Kemasan primer





Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer



Isi per bag: 2 kg

Kemasan sekunder




Karung plastik
Ukuran panjang



Isi produk per karung : 12 bag ( + 24Kg)

x lebar ; 60 x 90 cm

PAHA UTUH
Deskripsi produk
Potongan paha secara utuh dari karkas ayam
Spesifikasi produk
 Tidak ada memar
 Tidak terdapat cacat atau kelainan bawaan
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
 Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
 Isi per bag: 2 kg
Kemasan sekunder (khusus produk frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk per karung : 12 bag ( + 24Kg)

SAYAP
Deskripsi produk
Potongan sayap dari karkas ayam
Spesifikasi produk
 Memar tidak lebih dari 2 cm
 Tidak terdapat cacat atau kelainan bawaan
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
 Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
 Isi per bag: 2 kg
Kemasan sekunder (khusus produk frozen)
 Karung plastic
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk per karung : 12bag ( + 24Kg)

PAHA ATAS

Deskripsi produk
Potongan paha bagian atas dari karkas ayam
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Tidak terdapat cacat atau kelainan bawaan

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag: 2 kg

Kemasan sekunder (khusus produk frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 12 bag ( + 24Kg)

PAHA BAWAH
Deskripsi produk
Potongan paha bagian bawah dari karkas ayam
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Tidak terdapat cacat atau kelainan bawaan

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag: 2 kg

Kemasan sekunder (khusus produk frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 12bag ( + 24Kg)

PUNGGUNG
Deskripsi produk
Potongan punggung dari karkas
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Tidak terdapat cacat atau kelainan bawaan

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag: 15– 20 kg

Kemasan sekunder (khusus produk beku/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 1bag ( + 15—20 Kg)

BONELES DADA PAKAI KULIT
Deskripsi produk
Daging ayam tanpa tulang yang diambil dari bagian dada
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Masih terdapat kulit

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag: 2 kg

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 12bag (24Kg)

BONELES DADA TANPA KULIT
Deskripsi produk
Daging ayam tanpa tulang yang diambil dari bagian dada yang
sudah dikuliti
Spesifikasi produk





Tidak ada memar
Bagian kulit diambil
Bersih dari lemak

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag: 2 kg

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 12bag (24Kg)

BONELES PAHA PAKAI KULIT
Deskripsi produk
Daging ayam tanpa tulang yang diambil dari bagian paha
Spesifikasi produk

 Tidak ada memar
 Masih terdapat bagian kulit
Jenis produk

 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 16 OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer






Jenis Plastik: HDPE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag; 2 kg

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk per karung; 12 bag (24 Kg)

BONELES PAHA TANPA KULIT
Deskripsi produk
Daging ayam tanpa tulang yang diambil dari bagian paha yang
sudah dikuliti
Spesifikasi produk




Tidak ada memar
Bagian kulit diambil

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 10 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran (PxL) ; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag; 2 kg

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar : 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 12 bag (24 Kg)

KEPALA LEHER

Deskripsi produk
Bagian kepala ayam yang sudah bersih dari bulu dan dipotong
pada bagian leher
Spesifikasi produk
 Bagian leher dipotong agak ke atas sekitar 2 cm
 Tidak ada cacat atau kelainan bawaan
Jenis produk
 Segar/fresh
 Beku/frozen
Kemasan primer
 Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar ; 40 x 60 cm
 Isi perbag ; 2 kg
 Seal kemasan; Karet gelang
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 15 bag

KAKI BERSIH PAKAI KUKU
Deskripsi produk
Bagian kaki ayam yang dipotong pada bagian persendian
Spesifikasi produk
 Masih terdapat sisa kulit
 Tidak ada bubul/bumble foot
 Tidak ada kelainan bawaan
Jenis produk
 Segar/fresh
 Beku/frozen
Kemasan primer
 Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran Panjang x Lebar masing-masing ukuran : 40 x 60
cm
 Isi produk per bag ; 2 kg
 Seal kemasan; Karet gelang
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik rajut 12
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan ; 15 pcs
..

KAKI BERSIH TANPA KUKU
Deskripsi produk
Bagian kaki ayam yang dipotong pada bagian persendian dan
dipotong ujung kuku
Spesifikasi produk
 Bersih dari kulit kaki
 Bagian ujung kuku dipotong
 Tidak ada bubul/bumble foot
 Tidak ada kelainan bawaan
Jenis produk
 Segar/fresh
 Beku/frozen
Kemasan primer
 Jenis Plastik: HDPE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran Panjang x Lebar masing-masing ukuran : 25 x 45 cm
 Isi produk : 2 kg
 Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer atau kater
gelang
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan ; 12 pack

HATI
Deskripsi produk
Hati ayam yang sudah dipisahkan dari empedu
Spesifikasi produk





Warna merah hati
Utuh dan tidak hancur
Normal/tidak ada cacat

Jenis produk



Segar/fresh

Kemasan primer






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran Panjang x Lebar; 18 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag : 1 kg

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk dalam tiap karung 20 bag

JANTUNG
Deskripsi produk
Jantung ayam yang sudah dipisahkan dari hati
Spesifikasi produk
 Warna merah hati
 Utuh dan tidak hancur
 Normal/tidak ada cacat
Jenis produk
 Segar/fresh
 Beku/frozen
Kemasan primer
 Jenis Plastik: HDPE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran Panjang x Lebar; 17 x 33 cm
 Seal kemasan; Karet gelang
 Isi per bag : 2 Kg
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap karung 12 bag

AMPELA BERSIH
Deskripsi produk
Ampela ayam yang sudah dibelah dan dibersihkan bagian
isinya
Spesifikasi produk
 Bersih dari lemak
 Bersih dari sisa-sisa pakan
Jenis produk
 Segar/fresh
 Beku/frozen
Kemasan primer
 Jenis Plastik: HDPE ketebalan 0,05 mm,
 Ukuran Panjang x Lebar ; 16 x 30 cm
 Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
 Isi per bag : 1 kg
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap karung ; 20 bag

KARKAS CUTTING 6
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 6 bagian
Spesifikasi produk

 Memar tapi tidak lebih dari 2 cm
 Bagian kulit diambil
Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC

Kemasan primer (khusus produk beku/frozen)






Jenis Plastik: PE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran panjang x lebar; 20 x 35 cm
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer
Isi per bag; 1 Ekor

Kemasan sekunder





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar : 60 x 90 cm
Isi produk per karung : 20 bag/ Sesuai order

KARKAS CUTTING 8
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 8 bagian
Spesifikasi produk




Memar tapi tidak lebih dari 2 cm
Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada
bersih

Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik ; PE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
 Isi perbag ; 1 ekor
 Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

KARKAS CUTTING 9
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 9 bagian
Spesifikasi produk
 Memar tapi tidak lebih dari 2 cm
 Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada bersih
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik ; PE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
 Isi perbag ; 1 ekor
 Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

KARKAS CUTTING 10
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 10 bagian
Spesifikasi produk
 Memar tapi tidak lebih dari 2 cm
 Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada bersih
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik ;PE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
 Isi perbag ; 1 ekor
 Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

KARKAS CUTTING 12
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 12 bagian
Spesifikasi produk
 Terdapat memar tapi tidak lebih dari 2 cm
 Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada bersih
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik ;HDPE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
 Isi perbag ; 1 ekor
 Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

KARKAS CUTTING 14
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 14 bagian
Spesifikasi produk
 Terdapat memar tapi tidak lebih dari 2 cm
 Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada bersih
Jenis produk
 Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4OC
 Beku/frozen dengan temperatur maksimum minus 18 OC
Kemasan primer
 Jenis Plastik ; PE ketebalan 0,05 mm
 Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
 Isi perbag ; 1 ekor
 Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer
Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)
 Karung plastik
 Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
 Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

KARKAS CUTTING 16
Deskripsi produk
Karkas ayam yang dipotong menjadi 16 bagian
Spesifikasi produk




Terdapat memar tapi tidak lebih dari 2 cm
Organ dalam/ isi rongga perut dan rongga dada
bersih

Jenis produk




Segar/fresh dengan temperatur maksimum 4,4 OC
Beku/frozen dengan temperatur maksimum
minus 18 OC

Kemasan primer






Jenis Plastik ; PE ketebalan 0,05 mm
Ukuran Panjang x Lebar; 40 x 25 cm
Isi perbag ; 1 ekor
Seal kemasan ; direkatkan dengan hot bar sealer

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran panjang x lebar ; 60 x 90 cm
Isi produk dalam tiap kemasan karung 20 bag

MECHANICALLY DEBONED MEAT (MDM)
Deskripsi produk
Daging Ayam Giling yang diperoleh dari pemisahan dengan
mesin separator, daging yang melekat pada tulang
kerongkongan dan tulang hasil sisa dari pembuatan dada dan
paha tanpa tulang (Boneless).
Spesifikasi produk





Warna merah segar
Tanpa tulang
Tanpa bulu

Jenis produk




Segar/fresh
Beku/frozen

Kemasan primer






Jenis Plastik: HDPE ketebalan 0,05 mm,
Ukuran : 20 x 35 cm dan 35 x 40 cm
Isi produk : 2 kg dan 5 kg
Seal kemasan; direkatkan dengan hot bar sealer

Kemasan sekunder (untuk produk yang dibekukan/frozen)





Karung plastik
Ukuran; 60 x 90 cm
Isi produk dalam tiap kemasan ; 2kg = 12 pack
5kg = 4 pack

