
HOGYAN HASZNÁLJA A MCCAIN  
PICKERS TERMÉKEKET, HOGY  
MAXIMALIZÁLJÁK AZ ELADÁSAIT  
ÉS A PROFITJÁT

Kombinálja az egyes  
harapnivalókat különféle  
italokkal vagy szószokkal,  
és állítson össze a vásárlók  
által közvetlenül rendelhető 
ajánlatokat.

Növelje az ajánlat  
láthatóságát az éttermében az 
alkalmazottai, asztali tartók vagy ajánló 
táblák segítségével. Ne feledkezzen meg  
a közösségi médiáról!

Tüntesse fel az étlapján 
a darabszámot és azt,  
hány személy számára  
alkalmas egy adag.

Tanítsa be az alkalmazottait! Rendeléskor 
további harapnivalókat is ajánlhatnak  
a vendégeknek. Online rendelés esetén  
szúrja be a harapnivalók ajánlatát  
a fizetés elé.

Kezdje alacsonyabb akciós 
árral, így meggyőzheti  
a vásárlóit, hogy kipróbálják  
az új harapnivalókat.

Kínáljon korlátozott idejű  
különleges ajánlatokat!  
Ez egy nagyszerű lehetőség  
az étlap színesebbé tételére.
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NÖVELJE PROFITJÁT TERMÉKEINKKEL

AKCIÓS TERMÉKEK: MINDEN MCCAIN PICKERS TERMÉK 
            - SAJTOS, HÚSOS, VEGETÁRIÁNUS
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2021. JÚNIUS 01.-AUGUSZTUS 31.  
           VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

VÁSÁROLJON 8 KARTONT BÁRMELY MCCAIN  

PICKERS TERMÉKBŐL ÉS EGY 8 LITERES
OLAJSÜTŐT KAP AJÁNDÉKBA

A részleteket a szabályzat tartalmazza

...



1. Vásároljon akciós McCain termékeket, és vágja ki  
a kartoncsomagolások QR-kódját (minden McCain  
pickers termék – sajtos, húsos, vegetáriánus).

2. A kitöltött jelentkezési lapot és a megfelel számú  
QR-kódot küldje el a promóciós kampány szervezőjének  
címére: Nyiri Erik, 2143 Kistarcsa, Pf. 27.

3. Kampányunk kizárólag üzleti tevékenységet folytató  
vállalkozások számára szól.

4. 1 résztvevő csak egyszer vehet részt a kampányban, és legfeljebb  
1 ajándékot vehet át.

5. Ha Ön egy vállalkozási engedély keretében több telephelyet 
működtet, 
a telephelyek külön-különis részt vehetnek a promóciós 
kampányban.  
A kétségek elkerülése érdekében: 1 telephely = 1 résztvev.

6. Ajándékok: 75 db olajsüt. Az ajándékok kimerítésével a promóció 
automatikusan véget ér.

7. A promóció időtartama: 2021.06.01–2021.08.31.

8. A részleteket a szabályzat tartalmazza.

9. A szabályzat és a jelentkezési lap elérhetők  
a www.mccain-foodservice.hu oldalon.

Kérdés esetén keresse Foodservice képviselőinket:

Nyugat-Magyarország: +36-20/581-0393
Kelet-Magyarország: +36-20/922-1237

McCain Foodservice Magyarország                      www.mccain-foodservice.hu

8 L OLAJSÜTŐ

8 KARTON

Forgalmazó/Értékesítési képviselő

E-mail cím Telefonszám

Irányítószám Település

Társaság/ 
telephely neve

Utca Házszám Lakásszám

KÉZBESÍTÉSI CÍM

A promóciós kampány jelentkezési lapjának és a QR-kódok kézbesítési címe:
Nyiri Erik, 2143 Kistarcsa, Pf. 27., levelére írja rá a következőt: A McCain társaság promóciós kampánya.

8 literes olajsütő: 

Telephely
neve

A PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZTVEVŐJÉNEK ADATAI

Utónév Családi név

Társaság
neve Adószám

Dátum A promócióban részt vevő személy vagy a képviseletére jogosult személy aláírása

JELENTKEZÉSI LAP

Kijelentem, hogy részt veszek a McCain társaság „Növelje profitját a McCain Pickers termékekkel” 
promóciós kampányában, melynek szervezője: Nyiri Erik, 2143 Kistarcsa, Pf. 27.
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*Megerősítem, hogy megismertem a „Növelje profitját a McCain Pickers termékekkel” promóciós 
kampányszabályzat tartalmát, és vállalom, hogy betartom az abban foglaltakat. 

*Vendéglátó egységet üzemeltetek.

*Megerősítem, hogy nem üzemeltetek étterem hálózatot, és nem működtetek 10-nél több egységet.

*A nyilatkozat kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Black Tea, spol. s r.o. társaság (SK-831 03 Pozsony, 
Pluhová u. 49.) mint adatkezelő kezelje a személyes adataimat a „Növelje profitját a McCain Pickers 
termékekkel“ promóciós kampányban való részvételhez kapcsolódó célokból. Hozzájárulásomat 
bármikor visszavonhatom anélkül, hogy az érintené a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
A promóciós kampányban való részvétel keretében végrehajtott adatkezelés részleteit a „Növelje 
profitját a McCain Pickers termékekkel“ promóció szabályzata tartalmazza.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a promóciós kampánnyal és az ajándékok kézbesítésével kapcsolatos 
tájékoztatást e-mailben küldjék meg.

AKCIÓ: NÖVELJE PROFITJÁT A 
MCCAIN PICKERS TERMÉKEKKEL!
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Produced in the Netherlands
Produit aux Pays-Bas • Fabricado en Holanda • Prodotto in Olanda • Produzido na Holanda • Geproduceerd in Nederland • Produziert in den Niederlanden • Wyprodukowano w Holandii •

Vyrobeno v Nizozemsku • Produceret i Holland • Producerat i Nederländerna • Valmistettu Alankomaissa • Παράγεται στην Ολλανδία • Произведено в Холандия • Vyrobené v Holandsku

pre • Készült Hollandiában • Fabricat in Olanda • Proizvedeno u Nizozemskoj • Proizvedeno na Nizozemskem

Produced for:• Vyrobeno pro: • Gyártva: McCain Foods Europe B.V. - Oranjeplaatweg 4a - NL-4458 NM LEWEDORP - THE NETHERLANDS / Nizozemsko - Tel. +31-113-615600

01/2020
1055891

*Best beforeA consommer de préférence avant le • Consumir preferentemente antes del • Da consumarsi

preferibilmente entro il • Consumir de preferência antes de • Ten minste houdbaar tot • Mindestens

haltbar bis • Najlepiej spożyć przed: • Minimální trvanlivost do • Mindst holdbar til • Bäst före • parasta

ennen • Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: • Годно до • Minimálna trvanlivosť do • Minőségét megőrzi •

A se consuma de preferinta inainte de • Upotrebljivo najmanje do: • Uporabno najmanj do

Nacho Cheese Triangles

Lot / Lote / Lotto / Partia / šarže / παρτίδας /
партидата / šarža / számBest before*

Lot / Lote / Lotto / Partia / šarže / παρτίδας /
партидата / šarža / számBest before*

–18°C

Storage ConditionsConditions de stockage • Condiciones de conservación • Condizioni di conservazione • Conservação • Bewaring • Lagerung • Przechowywanie • Skladování

a uchování u spotřebitele: při teplotě - 18°C nebo nižší • Opbevaring • Förvaring • Säilytys • Συνθήκες αποθήκευσης • Условия за съхранение • Skladujte

pri teplote -18°C a nižšej • Tárolás • Conditii de depozitare • Čuvati u zamrzivaču na -18°C • Shranjevanje v zamrzovalniku na -18°C
Do not refreeze after defrosting
Ne pas recongeler le produit après décongélation • No congelar de nuevo tras la descongelación • Il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato • Não voltar a congelar depois

de iniciado o processo de descongelação • Na ontdooiing niet opnieuw invriezen • Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren • Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem.

Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia • Po rozmrazení znovu nezmrazujte • Må ikke genindfryses efter optøning • Bör inte frysas efter upptining • Sulanutta

tuotetta ei saa jälleenpakastaa • Μην επαναψύχετε προϊόν που έχει αποψυχθεί • Не замразявайте продукта отново, след като веднъж вече сте го размразили • Po rozmrazení znovu

nezmrazujte • Ha kiolvadt ne fagyassza le újra! • A nu se recongela dupa decongelare! • Odmrznutog ne zamrzavajte ponovo • Odmrznjenega ne zamrzujte ponovnoA blend of cheeses and peppers in a crispy nachobreading, prefried and quick frozen. • Un mélange de

fromages et de poivrons enrobés dans une chapelure au nacho croustillante, préfrit et surgelé. • Mezcla

de quesos y pimientos en forma de nacho, con un crujiente rebozado. Prefritos y ultracongelados. •

Triangoli ripieni di formaggio e peperoni, avvolti in una croccante panatura a base di Nachos, prefritti e

surgelati. • Nacho Crocante com uma mistura de queijos e pimentas, préfritos e ultracongelados. • Een

mix van kaas en paprika's in een knapperige nacho volledig gepaneerd, voorgebakken en diepgevroren. •

Nachosnack mit cremigem Käse und milden Jalapeñostückchen in einer knusprigen Tortilla-Chips-

Panade, vorgebacken in Öl und tiefgefroren. • Trójkąty z mixem serów i papryczek w chrupiącej panierce

z nachosów, podsmażone i głęboko zamrożone. • Směs tavených sýrů a paprik v křupavém tortilovém

obalu, předsmažené a hluboce zmrazené. • En blanding af oste og peberfrugter i en sprød nachospanering,

forfritteret og lynfrosne. • En blanding av ost och paprika i en krispig nachopanering, förfriterad och

djupfryst. • Sekoitus juustoa ja paprikaa, rapea nachokuorrutus, esipaistettu ja pikapakastettu. •

Un amestec de branzeturi si ardei intr-o crusta crocanta de nacho, pre-prajit si congelat rapid.

Ingredients: Branza procesata (39,5%) [Gouda, Cheddar, apa, unt, proteine din lapte, amidon modificat, fibre vegetale, emulgatori (E331, E452),

sare, regulator de aciditate: E330, arome naturale, coloranti (E160a, E160b)], amestec de miez (30,5%) [pezmet (faina de grau, apa, sare, drojdie,

condimente), fulgi de porumb (porumb, sare, extract de malt de orz), tortilla (arome (porumb, grau), sare, zahar, stabilizatori: E170, emulgatori: E471),

ulei de floarea soarelui], apa, faina de grau, uleiuri vegetale (palmier, rapita), mix de condimente [dextroza, ardei gras (1%), arome naturale, condimente, ierburi, ceapa, usturoi, sare, ardei Jalapeño

(0,1%), pudra de lamaie (concentrat de lamaie, maltodextrina), extract de drojdie, ulei de rapita, regulatori de aciditate: E500], strat [arome (grau, orz), amidon de grau, agenti de crestere (E450,

E500), sared, ulei de palmier, praf de zer, proteina din lapte, gluten de grau], agenti de ingrosare (E461, E464), pudra de grau, agenti de crestere (E450, E500). Contine gluten si produse din

lapte. Declarația nutrițională pentru 100g produs congelat: Valoarea energetic: 1287 kJ / 309 kcal, grăsimi: 18,5 g, acizi grași saturați: 8,2 g, glucide: 26 g, zaharuri: 2 g, proteine: 8 g, sare: 2,3 g.

Mješavina sira i paprike panirana u hrskavoj nacho panadi, prethodno predpržena i brzo zamrznuta.

Sastojci: procesiran sir (39,5%) [(Gauda, Cheddar, voda, maslac, mliječni protein, modificiran škrob,biljna vlakna, emulgatori (E331, E452), sol, regulator kiseline: E330, prirodna aroma, boje

(E160a, E160b)], mješavina mrvica (30,5%) [krušne mrvice (pšenično brašno, voda, sol, kvasac, začini), kukuruzne pahuljice (kukuruz, sol, sladni ekstrakt ječma), tortilja (brašno (kukuruzno,

pšenično), sol, šećer, stabilizator: E170, emulgator: E471), suncokretovo ulje], voda, pšenično brašno, biljno ulje (palmino ulje, ulje repice), mješavina začina [dekstroza, paprika babura (1%),

prirodna aroma, začini, bilja, luk, bijeli luk, sol, jalapeno paprika (0,1%), limun u prahu (koncentrat limuna, maltodekstrin), ekstrakt kvasaca, ulje repice, regulatori kiseline: E500], panada [brašno

(pšenično, raženo), pšenični škrob, tvari za rahljenje: E450 i E500, sol, palmino ulje, sirutka u prahu, mliječne bjelančevine, pšenični gluten], zgušnjivači (E461, E464), sirutka u prahu, tvari za

rahljenje E450 i E500. Sadržava gluten i mliječne proizvode. Hranjiva vrijednost na 100 g zamrznutog proizvoda: Energetska vrijednost: 1287 kJ / 309 kcal, masti: 18,5 g, od toga zasićene: 8,2 g,

ugljikohidrati: 26 g, od toga šećeri: 2 g, bjelančevine: 8 g, sol: 2,3 g.
Mešanica sira in paprike v hrustljavi nacho skorjici, delno ocvrto in hitro zamrznjeno.

Sestavine: obdelan sir (39,5 %) [(Gauda, Cheddar, voda, maslo, mlečna beljakovina, modificiran škrob, rastlinska vlakna, emulgatorji (E331, E452), sol, regulator kislosti: E330, naravna aroma,

barvila (E160a, E160b)], mešanica drobtin (30,5%) [krušne drobtine (pšenična moka, voda, sol, kvas, začimbe), koruzni kosmiči (koruza, sol, izvleček ječmenovega sladu), tortilja (moka (koruzna,

pšenična), sol, sladkor, stabilizator: E170, emulgator: E471) sončnično olje], voda, pšenična moka, rastlinsko olje (palmovo, repično), mešanica začimb [dekstroza, podolgovata paprika (1%),

naravna aroma, začimbe, zelišča, čebula, česen, sol, jalapeno paprika (0,1%), limona v prahu (koncentrat limone, maltodekstrin), izvleček kvasa, repično olje, regulatorji kislosti: E500], skorjica

[moka (pšenična, ržena), pšenični škrob, sredstvi za vzhajanje: E450 in E500, sol, palmovo olje, sirotka v prahu, mlečne beljakovine, pšenični gluten], zgoščevalci (E461, E464), sirotka v prahu,

sredstvi za vzhajanje: E450 in E500. Vsebuje gluten in mlečne proizvode. Hranilna vrednost na 100 g zamrznjenega izdelka: Energijska vrednost: 1287 kJ / 309 kcal, maščobe: 18,5 g, od tega

nasičene: 8,2 g, ogljikovi hidrati: 26 g, sladkorji: 2 g, beljakovine: 8 g, sol: 2,3 g.

Μείγμα από τυριά και πιπεριές μέσα σε ένα τραγανό πανάρισμα από Nachos, προτηγανισμένο και

κατεψυγμένο. • Смес от сирене и чушка в хрупкава начо панировка, предварително изпържена и

бързо замразена. • Zmes syrov a paprík v chrumkavom obale z kukuričných lupienkov, predsmažené a

hlbokozmrazené.•Sajtfelekespaprikakkeverekeropogosnachobevonattal,elősutottesgyorsfagyasztott

175°C
ca. 3 min**Λεπτά percig, мин
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NACHO CHEESETRIANGLES

1000006875

NACHO CHEESETRIANGLES

1000006875

*Best beforeA consommer de préférence avant le • Consumir preferentemente antes del • Da consumarsi preferibilmente entro il • Consumir de preferência

antes de • Ten minste houdbaar tot • Mindestens haltbar bis • Najlepiej spożyć przed: • Minimální trvanlivost do • Mindst holdbar til • Bäst före

• parasta ennen • Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: • Годно до • Minimálna trvanlivosť do • Minőségét megőrzi • A se consuma de preferinta

inainte de • Upotrebljivo najmanje do: • Uporabno najmanj do

1000006875

6 x 1 kg ℮ = 6 kg

Net Weight / Indivisible quantity
Poids net • Peso neto • Peso netto • Peso líquido • Netto gewicht • Nettogewicht • Masa netto • Hmotnost •

Nettovægt • Nettovikt • Nettopaino • Καθαρό βάρος • Нето тегло • Hmotnosť • Nettó tömeg • Cantitate

neta / Cantitate indivizibila • Neto težina / Nedjeljiva količina • Neto teža / Nedeljiva količina

NACHO CHEESETRIANGLES

6 kg
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HOGYAN SZEREZHETI MEG AZ ÁJÁNDEKOKAT?


