
Tippek és tanácsok

EGYSÉGBEN AZ ERŐ
#EGYÜTTSIKERÜL

ÚTMUTATÓ A KISZÁLLÍTÁSOKAT 
ÉS A SZEMÉLYES ÁTVÉTELT BIZTOSÍTÓ 

SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

We’d just like to say that in these unprecedented times for the global 
hospitality industry, we are here to support you. If you’re new to 

delivery or already offer takeaway food, we want to let you know that, 
at McCain Foodservice Solutions, we have tips, tricks and ideas to 

support our partners on delivery. Our common mission is to provide 
our consumers delicious crispy fries whatever the conditions.

Consumer behaviour during extraordinary times  
Right now, we’re dealing with forced closure of services, social distancing and considerable 

consumer health concerns. This is highly likely to be followed by a period of low consumer 

confidence, less disposable income and considerable health concerns. Consumers current 

dining behaviours are shifting which has become a challenge for many operators. 

 How does contact-free delivery work?

1. Ask the consumer if they’d like contact-free delivery and where to 

leave the food

2. Inform the customer when the delivery driver is nearby, reminding 

them of contact-free delivery

3. When the delivery driver arrives, place the order outside the door 

or selected safe place

4. The delivery driver steps back 1 metre away or wait nearby for the 

customer to collect it

Health & Safety 

Safety is at the top of everyone’s list, and even with the 

unlikeness that the virus can be spread via food packaging it 

is important to take additional precautions.

1. Strict use of gloves & masks with food preparation and 

delivery

2. Reminding all team members to wash their hands for 20 

seconds, every 20 minutes

3. Constant and routine sanitation of all equipment, 

surfaces and utensils including door handles

4. Daily briefings with your wider team. Make sure everyone 

working is aware of the latest information from the 

government and that they are adhering to the guidelines.

How to utilize organizational resources and time if there are  
no or fewer guests – 
As an operator, we know you’re likely to have a considerable fixed cost of employment, with 

staff used to regular working hours. These resources aren’t wasted and can be used help emerge 

stronger from the challenging times; here are some tips to help management handle this situation: 

Food outlets within the community 
Desperate times call for desperate measures

Pubs and restaurants all over Europe are coming up with innovative ways to provide food and 

alcohol to people in self-isolation during the current challenging times. 

Paris restaurants are leading the way in joining together to help the community – here are a few 

illustrations that may inspire you...

• Brutos sold their herb-roasted chickens in to-go bags, supplied by nearby cafe Broken Biscuits, 

who also offered the last of their pastries, milk, granola and coffee. 

• Daroco off-loaded perishable products such as mozzarella, dough, fresh pasta and charcuterie 

to local customers at discounted prices.  

• Ten Belles Bread was giving away starter to amateur bakers who wanted to try their hand at 

kneading at home during what many believe will be a stricter quarantine with a nightly curfew 

once the president readdresses the nation on Monday evening. 

We understand these are testing times for us all, and that the hospitality 
industry has been turned upside down. We remain your partners in these 

specific times.

#UNITEDWESTAND

During this time, we’re fighting for every sale – what 

are some quick ways to keep the money coming in? 

• Reassure your customers 

• Take care of the guests at home

• Offer delivery

• Encourage people to buy gift vouchers for 

cancelled bookings

• Offer recipe boxes to make your signature dishes 

at home

• Help the community by distributing excess stock

Food delivery has seen growth due to these challenges, with many consumers taking full advantage of 

home delivery due to the need for limited human contact. For many operators who do not historically 

offer home delivery, now is the time to consider.

Are you thinking about delivery for the first time?

Delivery aggregators such as Deliveroo have introduced non-contact delivery involving dropping 

food as a specified location or leaving the meal outside the customers door. This reduces the risk 

of person-to-person transmission.

• Plan for the future – develop new recipes, plan improved training, 

research competitors

• Build great content – get creative with photography, plan social 

media and marketing initiatives

• Spring clean – conduct a deep clean of your site, undertake small 

maintenance tasks

• Train the team – do small group training exercises e.g. chefs, teach 

paperwork processes

• Build your brand – Reputation is defined during the tough times! 

Add value to your customers – offer recipes on a blog or do a 

Facebook live to answer cooking questions
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MIT TEHET MEG MÁR MA?
IGAZODJON A KISZÁLLÍTÁS 
ÉS A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL 

SAJÁTOSSÁGAIHOZ 

 Szervezze újra a csapatát! Pincérei most a rendelések fogadásával és 
kezelésével foglalkozhatnak. 

 Vezesse be a kapcsolatmentes kiszállítást! Biztosítsa, hogy a vásárlók 
online rendeléskor megjegyzést írhassanak a kiszállításhoz, telefonos 
rendeléskor pedig közvetlenül kérdezzen rá a preferenciáikra.  

 Alakítson ki egy helyet az étterem előtt a rendelések kiszolgálására. 

HOGYAN NÖVELHETI 
A MEGRENDELÉSEK SZÁMÁT? 

JOBB FOGYASZTÓI TAPASZTALAT 

Keltse fel a vásárlók figyelmét különböző reklámmegoldásokkal: 

 vonzó kedvezmény az első rendelésre,
 további kedvezmény a személyesen átvett rendelésekre,
 ingyen adag hasábburgonya gyerekeknek,
 ingyenes kiszállítás, ha a vásárló közvetlenül az éttermen 

       keresztül rendel

Vásárlói a karantén idején leginkább az étterem hangulatát hiányolják. 
Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kiszállított ételek minősége 
a lehető legjobb legyen! 
Mi a teendő? 

 Szűkítse az étlapkínálatát azokra a tételekre, melyek ez idáig 
a legjobban fogytak.  

 Használjon olyan termékeket, amelyek közvetlenül alkalmasak 
a kiszállításra. 

 Az ételeknek azokat a részeit, amelyek a legérzékenyebbek a szállítási 
körülményekre – pl. a hasábburgonyát – a legvégén készítse el. 

 Úgy csomagolja be a rendelést, hogy az ne menjen tönkre a kiszállítás 
közben.

 Használjon megfelelő csomagolásokat, amelyek megőrzik az ételek 
minőségét a kiszállítás során. 

KOMMUNIKÁCIÓ

 Tartson állandó kapcsolatot a vásárlókkal a közösségi médián keresztül, 
SMS-ben és e-mailben.

 Tájékoztassa a vásárlókat arról, hogy kiszállítást és személyes átvételt 
is kínál. 

 Biztosítsa a vásárlókat arról, hogy éttermében bevezette a szükséges 
higiéniai eljárásokat, és mindenben követi a közegészségügyi 
és járványügyi hatóságok utasításait. Biztosítsa őket arról, hogy 
folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb iránymutatásokat ezen 
a téren. 

Az új koronavírus okozta járvány 
kitöréséig a kiszállított 
és elvitelre rendelt ételek nem 
voltak olyan életbevágóan fontosak 
a vendéglátó egységek működése 
és fennmaradása szempontjából. 
Jelenleg ez az egyetlen módja annak, 
hogy folytassák a tevékenységüket, 
és legalább valamiféle bevételhez 
jussanak. Útmutatónk rengeteg 
hasznos információval szolgál 
arról, hogy hogyan lehet gyorsan 
alkalmazkodni a vendéglátóipari 
tevékenység új feltételeihez. 

ÚTMUTATÓ A KISZÁLLÍTÁSOKAT ÉS A SZEMÉLYES 
ÁTVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

Tippek CsomagolásokOnline rendelések Étlap Kiszállításra szánt 
termékek

TIPPEK 
ÉTTERMEK SZÁMÁRA 

Tippek



ONLINE RENDELÉSEK KEZELÉSE 

• Regisztráljon a legnépszerűbb ételrendelő  
internetes portálokon.

• Egyszerűen és gyorsan elindíthatja az online  
rendeléseket a Facebook fiókja platformján.

• Ellenőrizze, hogy működik-e a térségében online 
ételrendelő portál, amellyel Ön együtt tudna működni, pl. 
a www.netpincer.hu vagy a www.wolt.hu.

A jelen helyzetben, amikor a kiszállítás 
jelenti az egyetlen lehetőséget a működésre, 
több rendelkezésre álló opciót vehet 
igénybe. Később, ha helyreállnak a normális 
körülmények, optimalizálhatja őket. Minden 
megoldásnak megvannak a maga előnyei 
és hátrányai.

MAXIMALIZÁLJA AZ ELÉRHETŐSÉGÉT 
A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA
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TÁJÉKOZTASSA A VÁSÁRLÓKAT AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN  
ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOKRÓL 

 megmérjük az alkalmazottaink 
testhőmérsékletét, mielőtt 
belépnek az étterembe

 minden alkalmazottunk 
szájmaszkot és kesztyűt visel 
az ételek készítése során 

 rendszeresen fertőtlenítjük 
a berendezéseket, konyhai 
eszközöket és természetesen 
a kilincseket

 az ételeket alaposan, 
a legszigorúbb higiéniai 
előírások betartása mellett 
csomagoljuk 

 munkakezdés előtt megmérjük 
a futárok testhőmérsékletét 

 a futárok szájmaszkot    
és kesztyűt viselnek 

 a futárok minden egyes kiszállítás 
után antibakteriális gélt használnak   

ÉTELKÉSZÍTÉS 
A MEGRENDELT ÉTEL 

BECSOMAGOLÁSA
ÉTEL- 

KISZÁLLÍTÁS 

A vásárlók az étterem kiválasztásakor 
általában az ételek minőségét és ízét 
tartják szem előtt. A pandémia idején 
a biztonság és a higiéniai előírások 
betartása a legfontosabb. Fontos, hogy 
kínálata mellett a bevezetett eljárásokról 
és az utasítások szigorú betartásáról     
is tájékoztassa a vásárlóit. 

HIGIÉNIA ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG 
AZ ELSŐ HELYEN 
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• Szűkítse le és tegye egyszerűbbé az étlapkínálatát. 
• Azokra az ételekre fordítsa a figyelmet, amelyek 

a legjobban fogynak. 
• Kínáljon fel NAGY családi adagokat. 
• Válasszon ki legfeljebb 2 köretet, melyek 

változatosabbá teszik az étlapkínálatát, és növelik 
az ételek végszámláját 

• Merítsen inspirációt a McCain termékeiből. 

ÉTLAPTIPPEK 

További inspirációkat  
itt talál: 

 www.foodservice.mccain.hu

BUDDHA TÁL 
CSIRKEGOLYÓKKAL

CRISPERS HASÁBBURGONYA 
A HAMBURGEREKHEZ 
– PRÉMIUM KÖRETKÉNT

FŰSZERES HAGYMAKARIKÁK

HASÁBBURGONYA EGYÉB 
FELTÉTEKKEL, MELYEKET A 
VÁSÁRLÓ KEDVE SZERINT 
KOMBINÁLHAT AZ OTTHONÁBAN

BURGONYALEPÉNY

A rugalmasság nemcsak 
az operatív üzletmenet 
szempontjából fontos. 
Az étlap hozzáigazítása 
a kiszállítás és a személyes 
átvétel követelményeihez 
kulcsfontosságú lesz a rövid 
távú siker elérésében.  
Az alábbiakban néhány 
inspiráló tippet olvashat: 
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Hagyja, hogy az ügyfelei úgy érezzék magukat, 
mintha az éttermében lennének, annak ellenére, 
hogy ezekben a nehéz időkben korlátozott 
a kijárás, és otthon kell étkezniük. A McCain 
SureCrisp hasábburgonya egy kiszállításra 
alkalmas termékcsalád. A különleges 
bevonatnak köszönhetően kiszállításkor is 
ropogós marad, és akár 30 percig megtartja 
a hőt A SureCrisp termékcsalád a következő 
termékeket tartalmazza: 

EGY KISZÁLLÍTÁSRA TEREMTETT HASÁBBURGONYA 
BEVONATOS HASÁBBURGONYA, AMELY HOSSZABB IDEIG 

MARAD ROPOGÓS ÉS MELEG

BIZTOSÍTSA A VÁSÁRLÓI SZÁMÁRA A LEHETŐ LEGMAGASABB SZÍNVONALÚ 
KISZÁLLÍTÁST! 

SureCrisp 6/6 SureCrisp 9/9 SureCrisp 6/6
HÉJAS

SureCrisp 9/9
HÉJAS

          
          

A LEGNAGYOBB

KIHÍVÁS
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termékek



KISZÁLLÍTÁSRA TÖKÉLETESEN ALKALMAS HARAPNIVALÓK 

CHILLI & CHEESE 
NUGGETS CHEESE BALLS

CHICKEN KICKS 
SWEET CHILI 

CHICKEN KICKS 
SMOKEY BBQ

ONION RINGS 
PREFORMED

SPICY ONION 
RINGS

További információkat 
a következő oldalon talál: 
www.foodservice.mccain.hu

A fogyasztók egyre jobban 
kezdik hiányolni az éttermek 
és a baráti körben töltött 
pillanatok hangulatát. 

Tegye lehetővé a vásárlói 
számára, hogy legalább egy 
apró kóstolót kapjanak ebből 
a hangulatból azzal, hogy 
olyan harapnivalókat kínál 
nekik, amelyek kiszállításra 
is alkalmasak. 

ÚTMUTATÓ A KISZÁLLÍTÁSOKAT ÉS A SZEMÉLYES 
ÁTVÉTELT BIZTOSÍTÓ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

Tippek CsomagolásokOnline rendelések Étlap Kiszállításra szánt 
termékek
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TERMÉKEK 
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A leggyakrabban javasolt megoldás a kiszállításra szánt hasábburgonya csomagolására 
a zárható kartondoboz apró nyílásokkal, amiken keresztül elpárologhat a nedvesség. 

Olvassa el az alábbi tippjeinket, és garantáljon maximális biztonságot a hasábburgonya 
kiszállításakor, amely így tovább marad ropogós és meleg.

ZÁRHATÓ KARTONDOBOZ NYÍLÁSOKKAL

2. LÉPÉS

4. LÉPÉS

1. LÉPÉS

3. LÉPÉS

Szórja a hasábburgonyát 
a tasakba. Ahhoz, hogy 
a hasábburgonya tökéletes 
állagú és ropogós maradjon, 
ne töltse meg a tasakot 
a pereméig.

Tegye a hasábburgonya-
tasakot a zacskóban 
található többi doboz 
tetejére, és csomagoljon 
hozzá további 
papírszalvétákat, amelyek 
még jobban magukba 
szívják a nedvességet. 
Tekerje le a zacskó végét 
és ragassza le, hogy az étel 
biztonságosan szállítható 
legyen.

Tegyen a doboz aljára 
papírszalvétát, amely 

magába szívja 
a nedvességet.

Hajtsa be 
a papírszalvéta végeit 

az étel fölé, és zárja 
le a dobozt.

Ha szeretne többet 
megtudni a hasábburgonya 
kiszállítására alkalmas 
csomagolásainkról, keresse 
Foodservice képviselőinket 
az útmutató utolsó oldalán 
található elérhetőségeken.

JAVASOLT 
MEGOLDÁS
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Már számos étteremben használnak kartonpoharakat a hasábburgonya kiszállításához. 
Az alábbiakban tippeket olvashat arról, hogyan tudja becsomagolni a hasábburgonyát 

úgy, hogy semmi se történhessen vele a kiszállítás során, hogy ropogós maradjon, 
a vásárlók pedig szeressék. 

1. LÉPÉS

3. LÉPÉS

2. LÉPÉS

4. LÉPÉS

Tegyen 
a kartonpohárba 
papírszalvétát úgy, 
hogy a felső része 
kinyúljon.

Hajtsa félbe 
a papírszalvétát 
a hasábburgonya 
felett.

Hagyjon elég 
nagy darabot 
a szalvétából 

ahhoz, hogy félbe 
tudja hajtani 

a hasábburgonya 
felett.

Tegye 
a hasábburgonyát 

tartalmazó poharat 
a papírzacskóban 

található többi doboz 
tetejére. Tekerje le 
a zacskó végét és 
ragassza le, hogy 

az étel biztonságosan 
szállítható legyen.

KARTONPOHÁR HASÁBBURGONYÁHOZ
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Az éttermek manapság viszonylag gyakran használnak kiszállításra polisztirol csomagolást 
– lehet, hogy Ön is közéjük tartozik. Hasábburgonya csomagolásához azonban nem javasoljuk. 

Ha nincs lehetősége más csomagolás használatára, legalább olvassa el az alábbi tippjeinket.

POLISZTIROL DOBOZ

 

1. LÉPÉS

2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

4. LÉPÉS

Késsel óvatosan vágjon 
ki három kerek lyukat  
(nem bevágást) 
a csomagolás összes 
oldalán (összesen 15-öt).

Csomagolja fóliába 
a hamburgert vagy 
szendvicset, 
hogy melegen 
tartsa.

Tegyen 
a hasábburgonya alá 

papírszalvétát, amely 
magába szívja 
a nedvességet.

Tegye a lezárt 
csomagolást egy 

papírzacskóba. Tekerje 
le a zacskó végét és 

ragassza le, hogy 
az étel biztonságosan 

szállítható legyen.

Ha jobb eredményt 
szeretne elérni, csomagolja 
külön a hasábburgonyát.

Nem ajánlott
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ITT VAGYUNK, HOGY SEGÍTSÜNK ÖNÖKNEK!
KÉRDÉS ESETÉN KERESSE FOODSERVICE KÉPVISELŐINKET:

További információkat, ötleteket és tippeket a kiszállításra és elvitelre szánt ételek 
minőségének javításához itt talál: www.foodservice.mccain.hu. 

 

We’d just like to say that in these unprecedented times for the global 
hospitality industry, we are here to support you. If you’re new to 

delivery or already offer takeaway food, we want to let you know that, 
at McCain Foodservice Solutions, we have tips, tricks and ideas to 

support our partners on delivery. Our common mission is to provide 
our consumers delicious crispy fries whatever the conditions.

Consumer behaviour during extraordinary times  
Right now, we’re dealing with forced closure of services, social distancing and considerable 

consumer health concerns. This is highly likely to be followed by a period of low consumer 

confidence, less disposable income and considerable health concerns. Consumers current 

dining behaviours are shifting which has become a challenge for many operators. 

 How does contact-free delivery work?

1. Ask the consumer if they’d like contact-free delivery and where to 

leave the food

2. Inform the customer when the delivery driver is nearby, reminding 

them of contact-free delivery

3. When the delivery driver arrives, place the order outside the door 

or selected safe place

4. The delivery driver steps back 1 metre away or wait nearby for the 

customer to collect it

Health & Safety 

Safety is at the top of everyone’s list, and even with the 

unlikeness that the virus can be spread via food packaging it 

is important to take additional precautions.

1. Strict use of gloves & masks with food preparation and 

delivery

2. Reminding all team members to wash their hands for 20 

seconds, every 20 minutes

3. Constant and routine sanitation of all equipment, 

surfaces and utensils including door handles

4. Daily briefings with your wider team. Make sure everyone 

working is aware of the latest information from the 

government and that they are adhering to the guidelines.

How to utilize organizational resources and time if there are  
no or fewer guests – 
As an operator, we know you’re likely to have a considerable fixed cost of employment, with 

staff used to regular working hours. These resources aren’t wasted and can be used help emerge 

stronger from the challenging times; here are some tips to help management handle this situation: 

Food outlets within the community 
Desperate times call for desperate measures

Pubs and restaurants all over Europe are coming up with innovative ways to provide food and 

alcohol to people in self-isolation during the current challenging times. 

Paris restaurants are leading the way in joining together to help the community – here are a few 

illustrations that may inspire you...

• Brutos sold their herb-roasted chickens in to-go bags, supplied by nearby cafe Broken Biscuits, 

who also offered the last of their pastries, milk, granola and coffee. 

• Daroco off-loaded perishable products such as mozzarella, dough, fresh pasta and charcuterie 

to local customers at discounted prices.  

• Ten Belles Bread was giving away starter to amateur bakers who wanted to try their hand at 

kneading at home during what many believe will be a stricter quarantine with a nightly curfew 

once the president readdresses the nation on Monday evening. 

We understand these are testing times for us all, and that the hospitality 
industry has been turned upside down. We remain your partners in these 

specific times.

#UNITEDWESTAND

During this time, we’re fighting for every sale – what 

are some quick ways to keep the money coming in? 

• Reassure your customers 

• Take care of the guests at home

• Offer delivery

• Encourage people to buy gift vouchers for 

cancelled bookings

• Offer recipe boxes to make your signature dishes 

at home

• Help the community by distributing excess stock

Food delivery has seen growth due to these challenges, with many consumers taking full advantage of 

home delivery due to the need for limited human contact. For many operators who do not historically 

offer home delivery, now is the time to consider.

Are you thinking about delivery for the first time?

Delivery aggregators such as Deliveroo have introduced non-contact delivery involving dropping 

food as a specified location or leaving the meal outside the customers door. This reduces the risk 

of person-to-person transmission.

• Plan for the future – develop new recipes, plan improved training, 

research competitors

• Build great content – get creative with photography, plan social 

media and marketing initiatives

• Spring clean – conduct a deep clean of your site, undertake small 

maintenance tasks

• Train the team – do small group training exercises e.g. chefs, teach 

paperwork processes

• Build your brand – Reputation is defined during the tough times! 

Add value to your customers – offer recipes on a blog or do a 

Facebook live to answer cooking questions
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We’d just like to say that in these unprecedented times for the global 
hospitality industry, we are here to support you. If you’re new to 

delivery or already offer takeaway food, we want to let you know that, 
at McCain Foodservice Solutions, we have tips, tricks and ideas to 

support our partners on delivery. Our common mission is to provide 
our consumers delicious crispy fries whatever the conditions.

Consumer behaviour during extraordinary times  
Right now, we’re dealing with forced closure of services, social distancing and considerable 

consumer health concerns. This is highly likely to be followed by a period of low consumer 

confidence, less disposable income and considerable health concerns. Consumers current 

dining behaviours are shifting which has become a challenge for many operators. 
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leave the food

2. Inform the customer when the delivery driver is nearby, reminding 

them of contact-free delivery
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Health & Safety 
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is important to take additional precautions.
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government and that they are adhering to the guidelines.
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