
A világ hatalmas kihívással találta szembe magát, sokak 
élete fenekestül felfordult, jelento’’s utazási korlátozások 
léptek életbe. Az elo’’ írásoknak megfelelo’’en az emberek-
nek otthon kell maradniuk, és nemsokára jobban fog hi-
ányozni nekik a nyaralások adta szabadság, sokszínu’’ség 
és élményteliség, mint eddig valaha. Érdemes alapo-
san felkészülnie, hogy az intézkedések enyhítése 
után a legkülönfélébb ételek kínálatával tudja 
kielégíteni a fogyasztók igényeit – például 
kanadai sült krumpli feltétekkel vagy má-
zas koreai csirkeszárnyakkal.
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A mázas koreai csirkeszár-
nyak a világ minden pontján 
kaphatók, elvitelre és hely-
ben fogyasztásra is tökéle-
tesen alkalmasak. 

Egy gyors frissíto’’ az útra és sült krumpli 
feltétekkel – ezek jelenleg a legnagyobb
trendek az étkezés területén. Próbálja ki 
legendás Poutine hasábburgonyánkat 
elvitelre is!

MOST VAN ITT AZ IDEJE, HOGY 
ELHOZZA A VILÁG ÍZEIT A VÁSÁRLÓINAK!
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Fekete bors, kardamom 
és citrus tónusú fu’’szer 
virágaromával. Tenger 
gyümölcseihez, italokhoz 
vagy desszertekhez.

Erjesztett 
ananászlé.

Magas fehérje-, kalcium- és 
káliumtartalmú szuperélelmiszer, 
amely kiválóan alkalmas 
desszertekhez és sült ételekhez. 

Rántott csirke 
vékony lisztes 
bundában.

Füstös, szinte mazsola 
ízu’’  szárított chili 
paprika.
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7 GASZTRONÓMIAI TREND,
AMELYET HIÁNYOLNAK 
A VÁSÁRLÓK

EGYÜTT KÉPESEK VAGYUNK

Ezekben a szokatlan és ez idáig példát-
lan ido’’ kben tudatosult bennünk az, 
hogy a vásárlóknak nagyon hiányoz-
nak azok a helyzetek, melyekben ko-
rábban örömüket lelték – például 
a közösségi és baráti összejövete-
lek az éttermekben. 
Bemutatunk 7 trendet, ame-
lyeket nem árt ismernie, hogy 
újranyitáskor eleget tudjon 
tenni a vásárlók elvárásainak. 

Az emberek világszerte arra használják ki a közösségi 
elszigetelo’’dést, hogy lelassítsanak és kicsit 
elgondolkodjanak. Közülük többen újfajta életvitel, 
a testmozgás és az egészséges táplálkozás mellett 
döntöttek. A válság után valószínu’’ leg növekedni fog 
azoknak a vegánoknak, flexitariánusoknak és tudatos 
vásárlóknak a száma, akik az otthonukon kívül étkeznek. 

Mivel a vásárlók nagyon hosszú ideig voltak 
bezárva az otthonaikban, az intézkedések 
enyhítését követo’’ en óriási lesz a kalandvá-
gyuk. Valószínu’’ leg merészebbek és nyitot-
tabbak lesznek az új alapanyagokra, például 
az új zöldségfajtákra vagy eheto’’  virágokra. 
Az alacsonyabb mértéku’’  húsfogyasztás 
valószínu’’ leg azt fog ja eredményezni, hogy 
az emberek kevésbé tartanak majd a zöld-
ségekto’’ l és halaktól. Miért ne vihetné egy 
lépéssel tovább az ételeit és nyu’’gözhetné 
le velük a vásárlóit? Az interakció leheto’’ sé-
geit – például saját köretek és feltétek hoz-
záadását biztosan örömmel fog ják venni, 
akárcsak az új alapanyagokat a tányéron.

Ami az étel élvezetét illeti, az otthoni le-
heto’’ ségek viszonylag korlátozottak. Sok vá-
sárlónak egyszeru’’ en nincs meg otthon a kello’’ 
felszerelése, alapanyagai vagy a szüksé-
ges készségei ahhoz, hogy el tudja készíte-
ni magának azt, amit annyira szeret. Lehet, 
hogy nincs olajsüto’’ je, így hiányozhat neki
a bár kissé bu’’ nös, de annál finomabb étel. 
Az alapveto’’  ételek több hetes otthoni ké-
szítése után sok vásárló aktívan keresi 
a gasztronómiai élményeket hogy behoz-
za az elveszett ido’’ t. Gyo’’ zo’’ djön meg arról, 
hogy megfelelo’’ en felkészült-e a kulináris 
rajongók tömegére, és hogy kello’’  számú 
érdekes recepttel várja o’’ ket.

AZ ÉTEL ÉLVEZETE
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AZ ÚJ SZUPERÉLELMISZEREK, SZUPERGYÜMÖLCSÖK ÉS EGÉSZSÉGES ALAPANYAGOK 
NAGYON MAGASAN SZEREPELNEK A FOGYASZTÓK LISTÁJÁN, AKIK EGYÚTTAL A FENN-
TARTHATÓ ÉTKEZÉST IS SZEM ELO’’ TT TARTJÁK – AZ ÉLELMISZEREK NEM SZÁRMAZ-
HATNAK LÉGI SZÁLLÍTÁSBÓL, A HELYI ALAPANYAGOKAT ÉS ORGANIKUS TERMÉKEKET 
RÉSZESÍTIK ELO’’ NYBEN. EZEKET A TRENDEKET NAGYON KÖNNYEN BE TUDJA ÉPÍTENI 
AZ ÉTLAPJÁBA. TUDATOS VÁSÁRLÓIT PÉLDÁUL FLEXITARIÁNUS AJÁNLATTAL, NYO-
MON KÖVETHETO’’  HÚSTERMÉKEKKEL ÉS HELYI ALAPANYAGOKKAL TUDJA LENYU’’ GÖZNI.

A SZUPERÉLELMISZEREK
MÉG MINDIG KERESETTEK
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Most jobban, mint valaha, min-
den az ízekro’’ l szól! Vásár-
lói az elmúlt néhány hó-
napban egyszeru’’bb 
ételeket fogyasz-
tottak – mivel a fo-
gyasztóknak csak 
korlátozott hoz-
záférésük van 
az éttermek-
ben használt 
alapanyagok-
hoz. A vásár-
lóknak való-
színu’’ leg nem 
áll módjukban, 
hogy otthonuk-
ban más országok 
konyháinak ételeit 
elkészítsék, so’’t a je-
lenlegi helyzetben meg-
lehet, hogy a megszokott 
alapanyagokhoz is nehezeb-
ben férnek hozzá. Nem mindenkinek 

van ideje, helye, pénze vagy kel-
lo’’ készsége, hogy elkészítse 

azokat az ételeket, ame-
lyeket ismer és imád. 

A vásárlók azokra 
az ero’’teljes ízu’’ , 

hagyományos és 
világszínvonalú 
ételekre fognak 
vágyni, amiket 
már viszony-
lag régen volt 
l eheto’ ’ ségük 
megkósto ln i . 
Mivel az otthoni 

fo’’zésnek meg-
vannak a maga 

korlátai, a vásár-
lók kirobbanó ízeket 

fognak keresni, ami-
kor elo’’ször rendelnek 

ételt az otthonukon kívül. 
Készüljön fel rá!

ÉLMÉNY
AZ ÍZLELO’’ -
BIMBÓK 
SZÁMÁRA

EGÉSZSÉG

Ezekben a nehéz ido’’kben a vásárlók olyan éte-
lekre vágynak, melyeket jól ismernek és abszo-
lút imádnak. Megero’’sített tény, hogy stresz-
sz idején jobban vágyunk a komfortételek 
és elso’’sorban a desszertek után! 
Az International Journal of Gastronomy and Food 
Science magazin a komfortételt (ún. comfort food) 
úgy definiálja, mint ami „vigaszt nyújt vagy jó érzést 
kelt” – ezek általában gyerekkorunk emlékeihez 
kapcsolódnak, vagy az otthoni ételeket jelentik, ami-
ket gyakran „egyszeru’’ en vagy hagyományos” mód-
on készítenek el.

KOMFORTÉTELEK2

Most van itt az ideje, hogy átdolgozza a hagyományos recepteket, adjon hozzájuk 
például egy szokatlan alapanyagot, amely kiválóan kiegészíti az egész étel ízprofilját. 
Szánjon ido’’t a prezentálásra is, hogy lenyu’’ gözze a vásárlóit annak ellenére, hogy 
az egy biztos eleme lesz az étlapjának. 

Az alábbi diagram megmutatja a komfortételek forgalmának 
alakulását a válság idején.

PÉLDÁK A RECESSZIÓVAL SZEMBEN ELLENÁLLÓ EGYES KATEGÓRIÁKRA EURÓPÁBAN

A KATEGÓRIA NÖVEKEDÉSE 2009-BEN KISKERESKEDELMI FORGALOMNÖVEKEDÉS 2009-BEN

Franciaországban 
az impulzív 

fagylaltvásárlás 
11%-kal emelkedett, 

míg a kiskereskedelmi 
forgalom stagnált.

Fagylalt Franciaországban

11%

0,0%
Édességek az Egyesült 

Királyságban

A komfortételek felfelé 
ívelo’’ trendjével 

az Egyesült Királyságban 
2009-ben no’’tt 

az édességek forgalma.

11%

1,2%

Különbözo’’ csomagolt 
csokoládék Németországban

A csokoládé forgalmát 
Németországban 

a mino’’ségi ízélmény iránti 
vágy hajtotta, amely 

azonnali élvezetet 
és stresszoldást kínál.

12%

-1,0%

visszatérni a játékba

Az egyik legfontosabb tényezo’’  annak eldöntésekor, hogy étteremben együnk-e, az, hogy 
az élmény eltér-e ahhoz képest, amit magunk is képesek vagyunk megteremteni. Egyre 
több fogyasztót nem csak az étel vezérel, amikor az otthonán kívül étkezik – izgalmat, 
elvarázsolást keresnek, olyasvalamit, amivel eldicsekedhetnek például az Instagramon. 
A közösségi média elterjedése következtében minden egyes tányér, amely elhagyja a kony-
háját, az étterme reklámeszközévé válik. Ezért jobb, ha kitesz magáért! A fiatalabb vásárlók 
gyakrabban osztanak meg képeket a közösségi portálokon és az olyan platformokon, mint pél-
dául az Instagram (20%), míg a Facebook a 45 év feletti fogyasztók által preferált közösségi 
oldal, akik gyakran hagyatkoznak ismero’’seik ajánlásaira (26%). Lépjen ki a tömegbo’’ l, és kínáljon 
több érzékszervre ható ételeket, például Crispers sült krumplit füstös gin-tonikkal!
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A VÖRÖS ÉS  
MARHAHÚST KERÜLO’’ 
EURÓPAI FOGYASZTÓK 
ARÁNYA

A BRIT VÁSÁRLÓK 
NAGYON FONTOSNAK 
TARTJÁK AZ ÁLLATOK 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT

AZOKNAK AZ OLASZ 
FOGYASZTÓKNAK AZ 

ARÁNYA, AKIK EGYRE TÖBB 
VEGETÁRIÁNUS ÉTELT 
FOGYASZTANAK
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OLVASSA EL A McCain 
TÁRSASÁG AJÁNLÁSAIT 

A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 
VALÓ KOMMUNIKÁCIÓHOZ

A MCCAIN TÁRSASÁG 
FOODSERVICE 
TANÁCSADÓJA

Az ételkiszállítás és elvitel soha nem voltak olyan fontosak 
a vendéglátóipar számára, mint most. 

Szeretnénk megosztani Önökkel tapasztalatainkat azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan kommunikálhatunk következetesen a közösségi médiában 

azzal a céllal, hogy közösséget hozzunk létre az éttermünk körül, 
miközben az újfajta működésre, a maximális biztonságra 

és a bevezetett változásokra helyezzük a hangsúlyt. 
Legjobban együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. 

Ezért mi mindig itt vagyunk Önökért. 

EGYSÉGBEN AZ ERŐ
#EGYÜTTSIKERÜL


