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ÉTELKÖLTSÉGEK KEZELÉSE
A házhozszállítási költségek (webköltségek, járművezetők) kezelése során fontos 
tudomásul venni, hogy az ételek, a munka és a működés költségeinek aránya mást, 
mint a hagyományos étterem esetében. 

AZ ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSI IDEJÉNEK CSÖKKENTÉSE SEGÍT CSÖKKENTENI 
A SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEKET 
Mérje fel, mely termékeket érdemes helyben készítenie, és melyeket éri meg félkész 
állapotban beszereznie. A McCain SureCrisp™ hasábburgonya egy kiváló példája 
az olyan minőségi terméknek, amit külön házhoz szállításhoz fejlesztettek ki. 

HOZZON KI TÖBBET A FELHASZNÁLT ALAPANYAGOKBÓL
Használja ki az étlapja egyes komponenseit, és hozzon létre belőlük egy új 
kategóriát sült krumplival többféle módon, például a rendkívül népszerű chili con 
carne-val. Ezáltal csökkenteni tudja az alapanyagok számát, és egyszerű működést 
tud biztosítani a konyhájában. 

A házhoz szállítás bevezetése egy meglévő üzleti modellbe elsőre nehéz feladatnak tűnhet. Összeállítottuk 
ezért a legfontosabb tippeket és ajánlásokat arról, mire kell ügyelnie, hogy zökkenőmentesebben menjen. 
Mivel a házhoz szállítás a hagyományos éttermi működéshez képest egy teljesen eltérő, más árrésekkel 
működő üzleti modell, tervezését más szemszögből érdemes megközelíteni. 

ONLINE RENDELÉSEK
Az online rendelések folyamata teljesen eltér a hagyományos éttermi 
rendeléstől, ezért ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni belőlük, kövesse 
az alábbi ajánlásokat:

A FÉNYKÉPEKRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELY 
GYAKRAN KORLÁTOZOTT 
Étlapját jól megfogalmazott és áttekinthető módon állítsa 
össze, hogy felkeltse vele a vásárlók figyelmét.

LEHETŐSÉG TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKRE 
Az előugró ablakok további tételek rendelését teszik 
lehetővé, így növelni tudják az értékesítést. Tegye lehetővé 
a vásárlóknak a köretek hozzáadását/módosítását 
a főételek esetében (pl. hogy normál sült krumpli helyett 
édesburgonyából készült sült krumplit választhassanak), 
hogy nem mindennapi mártogatósokat vagy szószokat 
rendelhessenek, hogy még vonzóbbá tegye számukra az ételt. 
A vásárlók imádják, ha kedvük szerint igazíthatják az ételt, 
ön pedig az online platformoknak köszönhetően nagyon 
könnyen meg tudja nekik adni ezt a szabadságot.

SZERVEZZE KI AZ ALAPVETŐ ALAPANYAGOKAT 
A minőségi termékeket fel tudja használni alapként, 
egyediséget/karaktert kölcsönözhet velük az ételeinek, 
és saját különlegességeket készíthet belőlük. A legfontosabb 
a szakosodott beszállítóktól beszerzett első osztályú 
félkész termékek kiszervezése, azok saját igényekhez való 
igazítása és módosítása saját különlegességre, pl. különböző 
szószokra, feltétekre, elkészítési módokra stb. Próbáljon 
létrehozni egy különleges/titkos receptet, olyat, amit a vásárlók 
nem tudnak könnyen elkészíteni otthon. 

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK ÉS CSOMAGOK – TEGYE 
EGYSZERŰBBÉ A RENDELÉS LÉPÉSEIT
Hozzon létre különleges szórakoztató ajánlatokat (egyének, 
párok, családok számára). Mindez meggyorsítja az ételkeresést, 
és segít a vásárlóknak, hogy gyorsabban kiválasszák az ételt.

McCain SureCrispTM



SZŰKÍTSE ÉTLAPKÍNÁLATÁT 
A hangsúlyt a legnépszerűbb, magas árréssel 
értékesített, könnyen elkészíthető ételekre helyezze. 
Házhoz szállításnál rendkívül népszerűek 
az élvezetet keltő ételek, ezért állítson össze 
egy válogatást a közkedvelt klasszikusokból, 
amelyekhez adjon hozzá néhány nem mindennapi 
és egészséges alternatívát. Bár az étlap szűkítése 
nagyon fontos, ennek ellenére mindig fel kell tudnia 
kínálnia az étlapján szereplő főételekhez leginkább illő 
köreteket, pl. vékony sült krumplit a hamburgerekhez.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS,
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK 

Csak olyan termékeket kínáljon házhoz szállítással, 
amelyek házhoz szállításra alkalmas, különleges 
alapanyagokból készülnek. A vásárlók leggyakrabban 
az elázott krumplira panaszkodnak az értékelésekben. 
Érdemes több időt szánnia az étlap összeállítására, 
és csak olyan ételeket választania, amelyek a szállítás 
során nem áznak el és nem veszítik el ropogósságukat. 
A McCain SureCrisp™ hasábburgonya ételszállító 
csomagolásban is garantáltan 20 percig ropogós 
marad. Fontolja meg a köretek és főételek 
külön-külön történő becsomagolását is, hogy 
megakadályozza a forró ételek okozta lecsapódást. 
A külön csomagolt köreteket megjelölheti címkével, 
hogy szórakoztatóbbá és interaktívabbá tegye 
a vásárlók számára azok hozzáadását a főételhez. 

MINDENNEK AZ ALAPJA AZ EGYSZERŰ
ELKÉSZÍTÉS 

Bővítse étlapját a kisebb csapattal és kevesebb 
munkahellyel is könnyen elkészíthető harapnivalókkal. 
Érdemes továbbá megfontolnia a választék olyan 
köretekkel való bővítését, amelyeket a vásárlók jó 
ismernek a házhoz szállított ételek között, például 
a Chili & Cheese Nuggets terméket, amellyel kiváló 
árrést tud elérni egyszerű elkészítés és felszolgálás 
mellett. 

LEGYEN SZAKÉRTŐJE ANNAK, AMIT
CSINÁL 

Ezáltal elnyeri vásárlói bizalmát és lojalitását. 
Ez egyúttal a specializálódott, egyszerű és nem 
túl terjedelmes étlappal szembeni jelenlegi 
követelményeknek is megfelel. Kezdje egy szűk 
étlappal, és fokozatosan bővítse, hogy fenn tudja 
tartani a vásárlók érdeklődését.

MI A TEENDŐ AKKOR, HA A CÉGE VAGY 
ÉTTERME KÍNÁLATA NEM ALKALMAS 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRA?

Ebben az esetben próbáljon meg a vásárlók lojalitására 
építeni, és kínálja fel nekik annak a lehetőségét, hogy 
elvitelre rendeljenek, és esetleg otthon felmelegítsék 
az ételt. Tegye lehetővé a vásárlók számára, hogy 
„valódi ételt” választhassanak, vagyis olyat, amely 
felülmúlja a tömegesen készített alternatívákat, 
fordítsa figyelmét példáula péntek vagy szombat 
esti összejövetelekre vagy a vasárnapi ebédre.

Chili & Cheese Nuggets

Spicy Onion Rings

IGAZÍTSA AZ ÉTLAPJÁT AZ ÚJ KÖRÜLMÉNYEKHEZ
Az étlap hozzáigazítása a házhoz szállításhoz és a megfelelő 

alapanyagok használata valóban rendkívül fontos. Néhány tipp: 



A házhoz szállítás egyre népszerűbb, és egyre nagyobb versenyt generál, 
mivel egyre több szereplő jelenik meg a piacnak ebben a szegmenségben. Végső 
soron ez nagyobb érdeklődést jelent a házhoz szállítás iránt az azt kínáló éttermek 
esetében. Ezzel azonban nagyobb nyomás is nehezedik az éttermekre, hogy 
megkülönböztessék magukat, és első osztályú ételélményt kínáljanak.

A vendéglátó egységek üzemeltetőinek érdemes ugyanolyan figyelmet 
fordítaniuk a házhozszállítási szolgáltatásukra, mint a vásárlóknak közvetlenül 
az étteremben kínált tapasztalatra – ez különösen azért fontos, mert most olyan 
új vásárlókat szólítanak meg, akik valószínűleg még nem ismerik őket. Mindez 
kiváló lehetőséget teremt a leendő lojális vásárlók megszerzésére, és ebben 
a tapasztalatban éppen az ételszállító csomagolás játszik nagyon fontos szerepet.

• Ebben a piaci szegmensben minden a „tapasztalatról” szól – 
ez most a legfontosabb trend a vendéglátás területén. A kihívást 
elsősorban a kiváló vásárlói élmény elérése jelenti, amely 
a hagyományos vendéglátó egységek hangulatát tükrözné, 
pl. szórakoztató és érdekes matricák (kommunikáció), kivételes 
apróságok, finom feltétek/szószok stb. 

• A csomagolásnak két alapvető funkciót kell betöltenie: 

 1.  Alkalmasnak kell lennie az adott célra, vagyis a minőségi ételek 
házhoz szállítására (többféle lehetőség áll rendelkezésre).  

 2.  A vásárlónál azt az érzést kell keltenie, mintha „ajándékot” 
venne át, amelyet kicsomagol és felnyit, tehát hogy valami 
különlegeset vesz át. Soha semmit ne csomagoljon műanyag 
fóliába vagy újságpapírba!

• Legyen fenntartható – a vásárlók értékrendjében magasan 
szerepel a fenntarthatóság is, ezért lehetőség szerint válassza 
a fenntartható változatot, és erre hívja fel a vásárlói figyelmét is.

FEKTESSEN BE AZ ÉTELSZÁLLÍTÓ 
CSOMAGOLÁSOKBA
Ha csak nemrég bővítette kínálatát a házhoz szállítással, nagyon 
fontos, hogy megfelelő ételszállító csomagolásokat szerezzen be.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a csomagolás plusz költséget jelent, viszont 
sokban hozzá tud járulni a vásárlói élmény javításához. Felhasználhatja 
őket például a márkaismertség növeléséhez, ahhoz, hogy megkülönböztesse 
magát a konkurenciától, egyúttal olyan élményt tud velük nyújtani 
a vásárlóknak, amely nagyon közelít a helyben fogyasztás élményéhez.



Ragasszon rá címkét, 
amelyen biztosítja 
a vásárlókat arról, 

hogy az ételeket a lehető 
legnagyobb odafigyeléssel 

és a higiéniai követelmények 
maximális betartásával 
készítik és csomagolják. 

TARTSA BE AZ ALÁBBI SZABÁLYOKAT, ÉS A KISZÁLLÍTOTT 
SÜLT KRUMPLI TOVÁBB MARAD MELEG ÉS ROPOGÓS!

Ha szeretne többet megtudni a sült krumpli 
szállítására alkalmas csomagolásainkról, 
keresse Foodservice képviselőinket!

1. Használja a kifejezetten kiszállításra készült McCain SureCrisp hasábburgonyát.

2. A sült krumplit a rendelés legvégén készítse el.

3. A sült krumplit mindig külön csomagolja.

4. A kiszállításra szánt sült krumpli csomagolásához használjon zárható kartondobozt 
nyílásokkal, amelyeken elpárologhat a nedvesség. Tartsa be az alábbi 4 lépést:

Kizárólag ételszállításra alkalmas papírdobozokat 
és zacskókat használjon, amelyek kellő légáteresztést 
és nedvesség-elvezetést biztosítanak!

Ha pl. egy vásárló egyszerre több hamburgert rendel sült 
krumplival, azokat mindig külön csomagolja!

1. LÉPÉS
Tegyen a doboz aljára 
papírszalvétát, amely magába 
szívja a nedvességet. 2. LÉPÉS 

Tegye a sült krumplit 
a dobozba. Ne töltse tele 
a dobozt, hogy lehetővé 
tegye a légáramlást, 
és optimális ropogósságot 
biztosítson.

3. LÉPÉS 
Hajtsa rá a szalvéta kiálló 
végeit a krumplira, 
és zárja le a dobozt.

4. LÉPÉS 
Tegye a krumplit tartalmazó dobozt 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.

Ajánlott csomagolás sült krumplihoz 

NE FELEDJE:

 

ÉTELÉT 

A LEHETŐ 

LEGNAGYOBB 

ODAFIGYELÉSSEL, 

AZ ÖSSZES 

ÓVINTÉZKEDÉST 

SZEM ELŐTT 

TARTVA 

CSOMAGOLTUK

ÉTELÉT 

A LEHETŐ LEGNAGYOBB 

ODAFIGYELÉSSEL, 

AZ ÖSSZES 

ÓVINTÉZKEDÉST 

SZEM ELŐTT 

TARTVA 

CSOMAGOLTUK



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS TERMÉKEK

TERMÉKCSALÁD TERMÉKNÉV CSOMAGOLÁS LEÍRÁS

Surecrisp 6/6 Skin-On 5× 2,5 kg A McCain SureCrispTM 
egy forradalmi 
hasábburgonya 
átlátszó bevonattal, 
amely lehetővé teszi 
a vendéglátó egységek 
üzemeltetői számára, 
hogy bármely csatornán 
keresztül folyamatosan 
ropogós sült krumplit 
kínáljanak.

Surecrisp 6/6 5× 2,5 kg

Surecrisp 9/9 Skin-On 4× 2,5 kg

Surecrisp 9/9 5× 2,5 kg

Fry’n Dip Skin On 5× 2,5 kg

Crispers 4× 2,5 kg

A tökéletes köret 
különféle alkalmakra, 
amelynek köszönhetően 
1 kg termékből több 
adagot tud készíteni. 
A termék az ételszállító 
csomagolásban sem 
veszíti el ropogósságát, 
amelyre a vásárlói úgy 
vágynak. 

Nacho Cheese Triangles 6× 1 kg

Lepje meg vásárlóit, 
és bővítse a házhoz 
szállított ételek kínálatát 
csábító harapnivalókkal. 
A McCain harapnivalók 
tökéletes gyors frissítők, 
de főételek köreteként 
is nagyszerűek. A nap 
folyamán bármikor 
felszolgálhatók, 
és megnövelik az étlapja 
hatékonyságát!

Chili & Cheese Nuggets 6× 1 kg

Cheese Balls 6× 1 kg

Cheese Pillows Original 6× 1 kg

Crispy Chicken Strips 5× 1 kg

Spicy Chicken Wings 5× 1 kg

Spicy Onion Rings  6× 1 kg

Breaded Onion Rings 10× 1 kg

A McCain társaság Foodservice képviselői:

McCain Foodservice Hungary www.mccain-foodservice.hu

Nyugat-Magyarország: 
Kelet-Magyarország:

+36-20/581-0393
+36-20/922-1237


