
ÚJDONSÁG

 NAGYOBB PROFITRA

 TÖBB RENDELÉSRE

 TÖBB ELÉGEDETT VÁSÁRLÓRA

MIRE SZÁMÍTHAT, HA MCCAIN 
PRÉMIUM KÖRETEKKEL 
GAZDAGÍTJA ÉTLAPJÁT:

LEPJE MEG vendégei 
ízlelőbimbóit fűszeres Spicy 
Crispers hasábburgonyával! 
Egyszerű és hatékony módja 

annak, hogyan növelheti 
vendégei lelkesedését és 

étlapja prémium választékát. 

Spicy crispers 



A Spicy Crispers hasábburgonyának köszönhetően olyan kiváló 
minőségű és jól bevált körettel gazdagítja kínálatát, amelyet 
egyszerűen imádnak a vásárlók. A Spicy Crispers újdonság 
a piacon, így megkülönbözteti kínálatát a versenytársaktól. 
Kínáljon vendégeinek olyan köreteket, amelyek gazdagítják 

étlapját, és egyszerre több előnnyel járnak. 

Felejtse el  
AZ ELÁZOTT KÖRETEKET

TÖKÉLETESEN ALKALMAS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
A ropogós bevonatú Spicy Crispers hasábburgonya külön 
házhozszállításra készült. Lepje meg vásárlóit egy olyan 
körettel, amely mindig forró és ropogós! 
EGYSZERŰ ELKÉSZÍTÉS
A Spicy Crispers hasábburgonya tökéletesen elkészíthető 
sütőben vagy olajsütőben – így nincs szüksége különleges 
konyhai felszerelésre. 
NAGYOBB PROFIT
A Spicy Crispers hasábburgonya vonzza az izgalmas és új köreteket 
kereső vendégeket. Különleges akciók keretében is kínálhatja 
az eladásnövelés és a magasabb vendégköltés érdekében. 
EGY ÚJABB RÉTEG SZÓRAKOZÁS ÉS ÖRÖM 
V-alakú ropogós hasábburgonya enyhén fűszeres, új 
ízesítéssel. A Spicy Crispers hasábburgonya tökéletes 
megoldás, ha a vásárlói kedvében szeretne járni, és azt 
a benyomást kelteni, hogy valami különlegeset kapnak.

FÉRJEN HOZZÁ A VÉGTELEN 
ELŐNYÖKHÖZ A SPICY CRISPERS 
HASÁBBURGONYÁNAK KÖSZÖNHETŐEN: 

€

SPICY CRISPERS KONTRA HULLÁMOS BURGONYA 

JOBB ADAGOLÁS: 

Ugyanolyan nagy adag Crispers hasábburgonyához 
kevesebb darabra van szükség, mint a hullámos 
burgonyából, így minden egyes rendelésen 
megtakarítást ér el.

TÖBB ADAG/KG: 

1 csomag (10 kg) Crispers hasábburgonyából 6 adaggal 
többet kap (+16%) a hullámos burgonyához képest.  
Ez azt jelenti, hogy többet kap kevesebbért.

* Egy 2500 ml edény feltöltéséhez szükséges 
  fagyasztott termék mennyisége (g).

Kapjon többet kevesebbért
€

SPICY CRISPERS
Burgonya (88%), napraforgóolaj (6,5%), bevonat (5,5%) [kukoricaliszt, 
rizsliszt, kukoricakeményítő, só, fokhagymapor, hagymapor, fűszerek 
(1,2%: fekete bors, chili paprika kivonat), élesztőkivonat, paprikaolaj, 
sűrítőanyag: xantángumi].

ÖSSZETEVŐK

-18 °C 18
HÓNAP

TÁROLÁS

Kis mennyiség esetén
rövidebb ideig süsse

175 °C
3 perc

1/2

ELKÉSZÍTÉS

200 °C
11 perc

Melegítse elő a sütőt 200 °C-ra. 
Tepsiben terítsen szét egy 

réteg hasábburgonyát, és tegye 
a sütőbe középső helyzetbe. 

Süsse 11 percig.

OLAJSÜTŐBEN: Melegítse elő a sütőolajat 
175 °C-ra. A 1/2 kosár terméket 3 percig süsse.

Vegye fel a kapcsolatot a McCain regionális értékesítési vezetőivel:
Nyugat-Magyarország: +36-20/581-0393
Kelet-Magyarország: +36-20/922-1237 www.mccain-foodservice.huMcCain Foodservice Hungary


