
Svet zažíva obrovskú výzvu, životy mnohých sa obrátili 
naruby a cestovanie bolo výrazne obmedzené. V súlade 
s pokynmi musia l‘udia zostat‘ doma a čoskoro im zač-
ne sloboda, rozmanitost‘ a zážitkovost‘ dovoleniek chýbat‘ 
viac ako kedykol‘vek predtým. Dôkladne sa pripravte, aby 
ste po uvol‘není opatrení mohli začat‘ napl‘ňat‘ po-
treby zákazníkov ponukou rôznych jedál – napr. ka-
nadské hranolčeky s prílohami alebo glazované 
kórejské kuracie krídelka.
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Glazované kórejské kura-
cie krídelka sa podávajú 
na celom svete, sú ideálne 
so sebou a takisto priamo 
v reštaurácii. 

Rýchle občerstvenie na cestu a hranolčeky 
s prílohami patria medzi najväčšie trendy 
v oblasti stravovania.  Vyskúšajte  naše 
vychýrené hranolčeky Poutine a zoberte si ich 
so sebou.

TERAZ JE SPRÁVNY ČAS PONÚKNUŤ 
ZÁKAZNÍKOM CHUTE Z CELÉHO SVETA!

CESTOVANIE 4

Korenie s tónmi čierneho 
korenia, kardamómu 
a citrusov zmiešané 
s kvetinovou arómou. 
Ideálne k morským plodom, 
nápojom alebo dezertom.

Nápoj na báze 
fermentovaného ananásu.

Superpotravina s vysokým 
obsahom bielkovín, vápnika 
a draslíka sa výborne hodí 
k dezertom a pečeným 
jedlám. 

Vysmážané kura 
v jemnom obale 
z múky.

Sušené  čili papričky 
so zadymenou, 
takmer hrozienkovou 
chut‘ou.

RAJSKÉ ZRNO

TEPACHE

PILI ORECHY

KARAAGEURFA BIBER

NAJOBL‘ÚBENEJŠIE CHUTE Z CELÉHO SVETA V ROKU 2020*

7 GASTRONOMICKÝCH TRENDOV,
KTORÉ VAŠIM ZÁKAZNÍKOM 
CHÝBAJÚ

SPOLU SA DOKÁŽEME

V týchto nezvyčajných a doteraz nevída-
ných časoch si uvedomujeme, že vašim 
zákazníkom budú vel‘mi chýbat‘ situácie, 
ktoré im prinášali radost‘ – napríklad 
spoločenské stretnutia pri jedle 
a posedenia v reštaurácii. 
Predstavujeme vám 7 trendov, 
o ktorých by ste mali vediet‘, 
aby ste pri znovuotvorení do-
kázali naplnit‘ očakávania 
svojich zákazníkov. 

L‘udia na celom svete využívajú spoločenskú izolá-
ciu na to, aby spomalili a trošku sa zamysleli. Viacerí 
z nich sa rozhodli pre nový typ životosprávy – cviče-
nie a zdravé jedlo. Po skončení krízy pravdepodobne 
zaznamenáme nárast v počte vegánov, flexitariánov 
a uvedomelých zákazníkov, ktorí sa stravujú mimo domu. 

Ked‘že zákazníci boli vel‘mi dlho zatvorení 
doma, tak po uvol‘není opatrení bude ich 
apetít po dobrodružstve obrovský. Budú 
pravdepodobne odvážnejší a otvorenejší 
novým surovinám ako napríklad nové druhy 
zeleniny alebo jedlé kvety. Nižšia spotreba 
mäsa pravdepodobne spôsobí, že l‘udia sa 
budú menej bát‘ zeleniny a rýb. Prečo ne-
posunút‘ jedlá ešte o krok d‘alej a neohro-
movat‘ nimi zákazníkov? Príležitosti na inte-
rakciu, napríklad pridávanie vlastných príloh, 
určite potešia zákazníkov rovnako ako nové 
suroviny na tanieri.

Pokial‘ ide o pôžitok z jedla, domáce mož-
nosti sú pomerne obmedzené. Mnohí zá-
kazníci totiž doma jednoducho nemajú 
potrebné vybavenie, suroviny alebo po-
žadované schopnosti, aby si mohli uva-
rit‘ to, na čo majú najviac chut‘. Nemusia 
mat‘ k dispozícii napríklad ani fritézu, tak-
že im môže chýbat‘ síce trošku hriešne, 
ale o to chutnejšie jedlo. Po dlhých týžd-
ňoch domáceho varenia základných jedál 
budú viacerí zákazníci aktívne vyhl‘adávat‘ 
gastronomické zážitky, aby dobehli stra-
tený čas. Uistite sa, že ste dobre pripra-
vení na nával kulinárskych nadšencov a že 
máte dostatok zaujímavých receptov.

PÔŽITOK Z JEDLA

DOBRODRUŽSTVO
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NOVÉ SUPERPOTRAVINY, SUPEROVOCIE A ZDRAVÉ SUROVINY SA NACHÁDZAJÚ VEL‘MI 
VYSOKO NA ZOZNAME SPOTREBITEL‘OV A ZÁROVEŇ SA ZAMERIAVAJÚ AJ NA UDRŽA-
TEL‘NÉ STRAVOVANIE – ŽIADNA LETECKÁ PREPRAVA, MIESTNE SUROVINY, ORGANICKÉ 
PRODUKTY. JE JEDNODUCHÉ ZAPRACOVAŤ TIETO TRENDY DO JEDÁLNEHO LÍSTKA. SVO-
JICH UVEDOMELÝCH ZÁKAZNÍKOV MÔŽETE NAPRÍKLAD POTEŠIŤ FLEXITARIÁNSKOU PO-
NUKOU, VYSLEDOVATEL‘NÝM MÄSOM A MIESTNYMI SUROVINAMI.

SUPERPOTRAVINY
SÚ STÁLE V KURZE
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Teraz je to viac ako kedykol‘vek 
predtým o chuti! Posledných 
pár mesiacov vaši zákaz-
níci jedli jednoduchšie 
jedlá – ked‘že k pr-
votriednym surovi-
nám používaným 
v reštauráciách 
majú spotre-
bitelia obme-
dzený prístup. 
Zákazníci   prav-
d e p o d o b n e 
nemajú mož-
nost‘ pripra-
vovat‘ si doma 
jedlá z iných dru-
hov kuchyne a pri 
súčasnej situácii 
dokonca môžu mat‘ 
problémy aj s prístu-
pom k ovel‘a bežnejším su-

rovinám. Nie každý má čas, priestor, 
financie alebo schopnosti, 

aby dokázal vytvorit‘ jedlá, 
ktoré pozná a zbožňu-

je. Zákazníci budú tú-
žit‘ po jedlách s vý-

raznou chut‘ou, 
klasických aj sve-
tových, ktoré 
neochutnali už 
pomerne dlho. 
Ked‘že varenie 
doma má svo-
je obmedzenia, 
zákazníci budú 
očakávat‘ ex-

plóziu chuti, ked‘ 
si objednajú mimo 

domu svoje prvé 
jedlo. Dôkladne sa na 

to pripravte!

ZÁŽITOK PRE CHUŤOVÉ
POHÁRIKY

ZDRAVIE

V týchto náročných časoch zákazníci túžia po jedle, 
ktoré poznajú a absolútne zbožňujú. Je potvrdeným 
faktom, že v strese siahame po jedle na potešenie 
a predovšetkým po dezertoch! 
Časopis International Journal of Gastronomy and 
Food Science definoval jedlo na potešenie (tzv. 
comfort food) ako jedlo, ktoré poskytuje „útechu ale-
bo dobrý pocit“, zvykne byt’ spojené so spomienkami 
na detstvo alebo na domáce jedlo a často sa pri-
pravuje „jednoduchým alebo tradičným spôsobom“.

JEDLO NA POTEŠENIE2

Teraz je výborný čas na prepracovanie klasických receptov, možno postačí už malé 
ozvláštnenie vd‘aka netradičným surovinám, ktoré vynikajúco doplnia chut‘ový profil 
celého jedla. Zapracujte aj na prezentácii, aby boli zákazníci ohromení výsledkom 
aj napriek tomu, že ide o záruku istoty na jedálnom lístku. 

Pozrite si graf, ktorý znázorňuje, ako sa jedlu na potešenie darí v časoch krízy.

PRÍKLADY JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ Z EURÓPY, KTORÉ SÚ ODOLNÉ VOČI RECESII

NÁRAST KATEGÓRIE V ROKU 2009 MALOOBCHODNÝ NÁRAST V ROKU 2009

Impulzívny nákup 
zmrzliny vo Francúzsku 
narástol o 11 %, pričom 

predaj v maloobchodoch 
stagnoval.

Zmrzlina vo Francúzsku

11 %

0,0 %
Cukrovinky v Spojenom 

král‘ovstve

Šíriaci sa trend jedla 
na potešenie stimuloval 

v roku 2009 v Spojenom 
král‘ovstve predaj 

cukroviniek.

11 %

1,2 %

Rôzne balené čokolády 
v Nemecku

Predaj čokolády 
v Nemecku bol poháň aný 

dopytom po kvalitnom 
chut‘ovom zážitku, ktorý 
ponúka okamžitý pôžitok 

a úl‘avu od stresu.

12 %

-1,0 %

v rátit ’ spät ’ do hry

Jeden z najdôležitejších faktorov pri rozhodovaní, či sa íst‘ najest‘ niekam do reštaurácie, je 
to, že vám to prináša inú skúsenost‘, ako si dokážete vytvorit‘ vy sami. Stále viac a viac spot-
rebitel‘ov očakáva pri jedení mimo domu viac ako len jedlo – vyhl‘adávajú vzrušenie, očarenie 
a niečo, čím sa môžu pochválit‘ napríklad na Instagrame. S rozmachom sociálnych sietí sa kaž-
dý tanier, ktorý opustí kuchyňu, stáva reklamným nástrojom vašej prevádzky. Dajte si na ňom 
preto vel‘mi záležat‘! Mladší zákazníci častejšie fotografie zdiel‘ajú na sociálnych siet‘ach a plat-
formách ako napríklad Instagram (20 %), zatial‘ čo Facebook je preferovaná sociálna siet‘ pre 
spotrebitel‘ov starších ako 45 rokov, ktorí často dajú na odporúčania svojich priatel‘ov (26 %).
Vystúpte z davu a ponúkajte multisenzorické jedlá, napríklad hranolčeky Crispers so zadyme-
ným džinom a tonikom.

DIVADLO5

PODIEL EURÓPSKYCH 
SPOTREBITEL‘OV, 
KTORÍ SA VYHÝBAJÚ 
ČERVENÉMU MÄSU 
A HOVÄDZINE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY 
ZVIERAT SÚ VEL‘MI 
DÔLEŽITÝ FAKTOR 
PRE BRITSKÝCH 
ZÁKAZNÍKOV

PODIEL TALIANSKYCH 
SPOTREBITEL‘OV, KTORÍ 
DO SVOJHO JEDÁLNIČKA 
ČORAZ VIAC ZAHR’ ŇAJÚ 
VEGETARIÁNSKE JEDLÁ

14 % 30 %38 %

PREČÍTAJTE SI 
ODPORÚČANIA 

SPOLOČNOSTI McCain, 
AKO KOMUNIKOVAŤ 

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH


