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Frozen Cakes 

07.2.1 Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau Custard, Vla) 

Keik, kukis dan pai (isi buah atau custard, vla) adalah produk yang serupa kukis yang dapat 

digunakan sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut. Termasuk diantaranya : keik 

mentega, keik keju, biskuit bar sereal isi, keik pound, keik moist (namagashi), keik western, 

keik bulan, keik spons, keik isi buah (misalnya pai apel), kukis oatmeal, kukis gula, dan 

biskuit British. 

Keik (Cake)  

Keik (cake) adalah produk bakeri manis yang dibuat dari adonan yang terdiri dari tepung 

terigu, gula, telur, dan bahan pangan lainnya. Adonan umumnya dituang ke dalam cetakan 

untuk dipanggang atau dikukus. 

Keik Mentega (Butter Cake) 

Keik mentega (butter cake) adalah keik yang mengandung mentega atau lemak lainnya 

(margarin, shortening), berperisa, dengan tekstur dan volume yang baik. Keik mentega 

merupakan bentuk pengembangan dari pound cake. Keik mentega dapat juga ditambah 

dengan taburan gula, frosting (icing), kacang dan sebagainya. 

Keik Keju (CheeseCake)  

Keik keju (cheese cake) adalah keik yang dibuat dengan keju, keju krim (cream cheese), keju 

cottage atau keju ricotta yang dicampur dengan telur, gula, dan bahan pangan lainnya. 

Kulitnya dapat dibuat dari gilingan krekers, kacang atau pastri. 

Keik Pound (Pound Cake Atau Quatre Quarts)  

Keik pound (pound cake atau quatre quarts) adalah keik yang dibuat dari 1 pound (lbs = 454 

g) tepung terigu, 1 pound gula, 1 pound mentega dan 1 pound telur. 

Brownies 

Brownies adalah jenis keik yang dibuat dari adonan tepung terigu atau tepung lainnya, gula, 

telur, cokelat, dan bahan pangan lainnya. Adonan dipanggang atau dikukus. 



Frozen Pastries 

07.2.2 Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya Donat, Roll Manis, Scones, dan 

Muffin) Termasuk produk roti yang mempunyai rasa dan penampilan yang khas dapat 

dikonsumsi sebagai hidangan pencuci mulut atau untuk sarapan.  

Pastri  

Pastri adalah produk roti yang ringan dan berserpih (flaky) yang dibuat dari adonan dilapis 

dengan mentega atau lemak padat lainnya secara berulang-ulang sehingga mengembang 

selama pemanggangan di oven. 

 

Frozen Pizza Dough and Frozen Pizza 

07.1.1.1 Roti Yang Dikembangkan Dengan Kamir dan Roti Istimewa Termasuk semua 

jenis produk roti dan produk turunan roti. Contohnya meliputi roti tawar,roti tawar dengan 

chocochips, roti tawar dengan kismis, roti rye, roti pumpernickel, roti gandum (whole wheat 

bread), roti perancis (pain courant francais), roti malt, roti kadet, roti kadet gandum, dan roti 

kadet susu. 

Roti Tawar  

Roti tawar adalah produk roti yang adonannya terbuat dari tepung terigu, lemak, gula dan air 

yang mengalami fermentasi oleh ragi (kamir) sebagai bahan pengembang.  

Karakteristik dasar: 

 Kadar gula total tidak lebih dari 5% 

Roti Tawar dengan penambahan bahan pangan lain  

Roti tawar adalah produk roti yang adonannya terbuat dari tepung terigu, lemak, gula dan air 

yang mengalami fermentasi oleh ragi (kamir) sebagai bahan pengembang dengan 

penambahan bahan pangan lain. Nama jenis untuk kategori ini misalnya roti tawar pandan 

(yang ditambahkan ekstrak pandan dan berwarna hijau), roti tawar cokelat (yang diberi bubuk 

cokelat), roti tawar dengan chocochips, roti tawar dengan kismis. 

Karakteristik dasar :  



 Kadar gula total tidak lebih dari 5%  

 Bahan pangan lain yang ditambahkan tidak lebih dari 10% 

 

Frozen Paratha 

07.1.3 Produk Bakeri Tawar Lainnya (Misalnya Bagel, Pita, Muffin Inggris)  

Roti Canai/Roti Cane/Roti Kane/Roti Kanai/Roti Maryam  

Roti canai/roti cane/roti kane/roti kanai/roti maryam adalah roti berbentuk lingkaran, tipis 

(pipih), lembut, dibuat dengan cara diputar hingga tipis, atau bisa pula dengan menebarkan 

adonan setipis mungkin di atas panggangan, dapat dilipat, dipanggang dengan sedikit minyak 

atau margarin. Roti ini biasanya dikonsumsi dengan kari atau dikonsumsi langsung dengan 

penambahan bahan pangan lain seperti cokelat, stroberi, keju, dan lain-lain. 

 

Frozen Ice Cream 

01.7 Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu (Misalnya Puding, Yogurt 

Berperisa/rasa atau Yogurt dengan Buah)  

Termasuk produk pencuci mulut berbasis susu dan bubuk instan pencuci mulut, confectionery 

susu beku, bahan isian berbasis susu, yogurt berperisa/rasa. Produk ini berbeda dari kategori 

pangan 03.0 (es yang dapat dimakan, termasuk sherbet dan sorbet), dimana produk pada 

kategori 01.7 adalah berbasis susu sementara pada kategori 03.0 berbasis air dan tidak 

mengandung susu. 

Es Krim  

Es krim adalah produk beku yang diperoleh dari susu atau produk susu atau campurannya 

dengan penambahan bahan pangan lain.  

Karakteristik dasar:   

 Kadar protein tidak kurang dari 2,7%   

 Kadar lemak susu tidak kurang dari 5%  

 Total padatan tidak kurang dari 31% 


