
GONDOSKODJON A MEGFELELŐ 
TÁROLÁSRÓL

FAGYASZTOTT ÁLLAPOTBAN 
SÜSSE A TERMÉKET

VÁLASSZON MEGFELELŐ 
CSOMAGOLÁST

ÓVATOSAN KEZELJE 
A TERMÉKEKET

GONDOSKODJON A MEGFELELŐ 
OLAJHŐMÉRSÉKLETRŐL

TÁVOLÍTSA EL A FELESLEGES 
OLAJAT

MINDIG KÜLÖN-KÜLÖN 
CSOMAGOLJA AZ EGYES ÉTELEKET

NE SZÓRJA A TERMÉKET 
A CSOMAGOLÁSÁBÓL

TARTSA BE AZ AJÁNLOTT 
SÜTÉSI IDŐT

FORRÓN SZOLGÁLJA FEL

TEKERJE BE ÉS ZÁRJA LE 
A PAPÍRZACSKÓT

hazhoz szallitaskor

A fagyasztólánc megszakítása a zsemlemorzsa 
mennyiségének csökkenését, állagromlást vagy 
az egyes ételdarabok összeragadását okozhatja.

A legjobb eredményeket úgy érheti el, ha 
fagyasztott állapotban süti a termékeket.

Kisebb adagok esetén csökkentse a sütési időt. 

Használjon lyukacsos kartondobozokat, 
amelyekben elpárolog a nedvesség, vagy zárható 

zacskót.

A magasabb olajhőmérséklet felgyorsítja az olaj 
felhasználását, és befolyásolhatja a termék 

túlsütését.

Amikor kiemeli a sült ételt az olajsütőből, először 
rázza meg a kosarat, majd tegye az ételt egy 

papírtörlőre, hogy felitassa a felesleges olajat.

Ennek köszönhetően megőrzi az ételek optimális 
ropogósságát és állagát.

Tartsa be az ajánlott 
sütési időt, amely a termék csomagolásán szerepel.

Frissen sülten 
a legfinomabbak!

Ezzel megvédi az ételt a szállítás során.

A fagyasztott étel törékeny: minden egyes leesés 
és rázás negatív hatással lehet a felszolgált ételek 

minőségére.

Ha nem szeretné szennyezni az olajat, ne 
szórja a terméket közvetlenül a csomagolásból 

a sütőkosárba (főként a bundás termékek esetén).
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A SÜTÉSI IDŐT AZ ADAG 
NAGYSÁGÁHOZ IGAZÍTSA

-18 °C-18 °C

175 °C175 °C

AJÁNLOTT ELKÉSZÍTÉS ÉS TIPPEK 
A LEGJOBB EREDMÉNYEKÉRT

HARAPNIVALOK
McCain
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Onion Rings hamburger hozzávaló Nacho Cheese Triangles sült krumplival

Chili Cheese Nuggets köretként, 
a sült krumpli alternatívájaként

HARAPNIVALOK – A LEGNAGYOBB TREND!

LEGFŐBB IDEJE ELKEZDENI 
1.Kezdje a jól bevált harapnivalókkal (hagymakarikák, sajtgolyók, 

paprikás sajtfalatok, Nacho háromszögek, csirkeszárnyak)

2. Gondoskodjon arról, hogy a vásárlók tudjanak róluk – 
papír étlap, ételajánló tábla, plakátok, közösségi portálok

3. Vonja be munkatársait

4. Állítsa be az adagméreteket – 3, 6, 9 darabonként

5. Kínáljon kedvező bevezető árat

Miért érdemes felvennie őket az étlapjára?

A legnagyobb gyorsétteremláncok 
kínálatában is megtalálhatók

Sokoldalú felhasználás

Nincs szüksége semmi különlegesre – minden, 
ami kell hozzá, már megvan a konyhájában

www.mccain-foodservice.hu

McCain Foodservice Magyarország

SZERETNÉ TUDNI, 
MENNYIT KERESHET?

PROBALJA KI 

KALKULATORUNKAT

Nagyon finomak – 
a vásárlók imádják őket

Kiegészítő értékesítés 
– extra profit

Gyors és egyszerű elkészítés – 
a szokásos sült krumplihoz hasonlóan 

Tökéletesen alkalmas házhoz 
szállításra és elvitelre
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   AKCIOÓ

Spicy Chicken Wings – tökéletes házhoz szállításhoz
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Kérdés esetén keresse Foodservice képviselőinket:

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

Cheese Balls külön adagként


