
ZABEZPEČTE SPRÁVNE 
SKLADOVANIE

VÝROBOK VYPRÁŽAJTE 
ZMRAZENÝ

VYBERTE SI SPRÁVNE 
BALENIE

S VÝROBKAMI NARÁBAJTE 
OPATRNE

ZABEZPEČTE SPRÁVNU 
TEPLOTU OLEJA

ODSTRÁŇTE PREBYTOČNÝ 
OLEJ

JEDLO BAĽTE VŽDY 
ODDELENE

VÝROBOK NEVYSYPÁVAJTE 
Z BALENIA

DODRŽIAVAJTE ODPORÚČANÝ 
ČAS VYPRÁŽANIA

PODÁVAJTE HORÚCE

ZROLUJTE A ZATVORTE 
PAPIEROVÉ VRECKO

pri donaske

Prerušenie mraziarenského reťazca môže spôsobiť 
úbytok strúhanky, zhoršenie štruktúry alebo 

zlepenie jednotlivých kusov.

Najlepšie výsledky dosiahnete pri vyprážaní 
zmrazeného výrobku.

Pri menších porciách skráťte čas vyprážania. 

Odporúčame kartónové krabičky s otvormi, ktoré 
umožnia unikanie vlhkosti, alebo uzatvárateľné 

vrecko.

Vyššia teplota oleja zvyšuje jeho spotrebu, 
v dôsledku čoho môže byť výrobok až príliš 

opražený.

Pri vyberaní opražených výrobkov z fritézy najskôr 
potraste košíkom a potom výrobky poukladajte na 

papierovú utierku, čím sa zbavíte prebytočného oleja.

Vďaka tomu si zachová svoju optimálnu chrumkavosť 
a štruktúru.

Dodržiavajte odporúčaný 
čas vyprážania uvedený na obale výrobku.

Najlepšie chutia 
čerstvo vypražené.

Zabezpečíte tak ochranu jedla pri donáške.

Mrazený výrobok je krehký: každý pád a zatrasenie 
môže mať negatívny vplyv na kvalitu podávaného 

výrobku.

Ak nechcete znečistiť olej, výrobok nevysypte 
do koša fritézy priamo z obalu (najmä v prípade 

obaľovaných výrobkov).
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ČAS VYPRÁŽANIA PRISPÔSOBTE 
VEĽKOSTI PORCIE

-18 °C-18 °C

175 °C175 °C

ODPORÚČANÝ SPÔSOB PRÍPRAVY A TIPY 
NA DOSIAHNUTIE TÝCH NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV

CHUTOVKY
McCain
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Onion Rings ako prísada do burgerov Cheese Balls ako samostatná porcia Nacho Cheese Triangles v kombinácii s hranolčekmi

Chili Cheese Nuggets ako príloha k jedlu, 
alternatíva k hranolčekom

CHUTOVKY – HORUCI TREND!

NAJVYŠŠÍ ČAS ZAČAŤ 
1.Začnite kultovými chuťovkami (cibuľové krúžky, syrové guľôčky, syrové 

nugetky s papričkami, trojuholníky Nacho, kuracie krídelká)

2. Dbajte na to, aby o nich zákazníci vedeli – papierový 
jedálny lístok, tabuľa s ponukou, plagáty, sociálne siete

3. Zapojte tím svojich zamestnancov

4. Nastavte veľkosť porcií – po 3, 6, 9 ks

5. Na začiatok ponúknite výhodnejšiu cenu

Prečo sa oplatí mať ich na jedálnom lístku?

Najväčšie siete rýchleho 
občerstvenia ich majú v ponuke

Všestranné využitie

Nepotrebujete nič špeciálne – všetko 
potrebné už máte v kuchyni

www.mccain-foodservice.sk

McCain FoodService Slovensko

Poradcovia pre gastronómiu spoločnosti McCain

Západ: 0903 254 325
Stred: 0903 240 320
Východ: 0903 422 500

CHCETE VEDIEŤ, 
KOĽKO MÔŽETE ZAROBIŤ?

VYSKUSAJTE NASU 

KALKULACKU

Sú veľmi chutné – 
zákazníci ich milujú

Predstavujú doplnkový 
predaj – zisk navyše

Rýchla a jednoduchá príprava – 
ako obyčajné hranolčeky 

Ideálne na donášku 
aj ako jedlo so sebou
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   AKCIA

Spicy Chicken Wings sú ideálne na donášku

ˇ                     ´

´ˇ             ˇ
ˇ


