
NOVINKA

 VYŠŠÍ ZISK

 VIAC OBJEDNÁVOK

 VIAC SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

ČO ZÍSKATE, AK NA SVOJ JEDÁLNY 
LÍSTOK ZARADÍTE PRÉMIOVÉ 
PRÍLOHY MCCAIN:

PREKVAPTE chuťové 
poháriky svojich zákazníkov 
s pikantnými hranolčekmi 

Spicy Crispers. Jednoduchý 
a účinný spôsob, ako 

zvýšiť nadšenie zákazníkov 
a prémiovosť jedálneho lístka. 

Spicy crispers 



Vďaka hranolčekom Spicy Crispers budete mať 
v ponuke kvalitnú a zákazníkmi overenú prílohu, ktorú 
jednoducho milujú. Spicy Crispers sú novinka na trhu, 

vďaka čomu sa vaša ponuka odlíši od konkurencie. 
Ponúknite zákazníkom prílohy, ktoré obohatia 

váš jedálny lístok a prinesú vám viaceré výhody. 

Zabudnite  
NA ROZMOČENÉ PRÍLOHY

IDEÁLNE NA DONÁŠKU 
Hranolčeky Spicy Crispers s chrumkavým obalom boli 
vytvorené špeciálne na donášku. Potešte zákazníkov 
horúcou a chrumkavou prílohou úplne vždy. 
JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA
Hranolčeky Spicy Crispers pripravíte dokonale v rúre 
aj vo fritéze – takže nebudete musieť investovať 
do špeciálneho vybavenia. 
VYŠŠÍ ZISK
Hranolčeky Spicy Crispers prilákajú zákazníkov, ktorí hľadajú 
atraktívne nové prílohy. Ponúkať ich môžete aj v špeciálnych 
akciách na zvýšenie predaja a celkovej útraty. 
ĎALŠIA VRSTVA ZÁBAVY A RADOSTI 
Chrumkavé hranolčeky v tvare V s novou mierne 
pikantnou príchuťou. Hranolčeky Spicy Crispers 
sú ideálne riešenie, ak chcete zákazníkov potešiť 
a vytvoriť dojem, že dostávajú niečo výnimočné.

ZÍSKAJTE PRÍSTUP K NEKONEČNÝM 
VÝHODÁM VĎAKA HRANOLČEKOM 
SPICY CRISPERS: 

€

SPICY CRISPERS VS VLNKY 
LEPŠIE DÁVKOVANIE: 

Rovnako veľká porcia hranolčekov Crispers 
si vyžaduje menej kusov ako zemiakové vlnky, 
takže na každej zákazke ušetríte.

VIAC PORCIÍ/KG: 

Z 1 balenia (10 kg) hranolčekov Crispers získate 
o 6 porcií viac (+16 %) ako pri zemiakových 
vlnkách.  
To znamená, že za menej získate viac.

* Množstvo (g) mrazeného výrobku potrebného 
  na naplnenie nádoby s objemom 2 500 ml

Získajte viac za menej
€

SPICY CRISPERS
Zemiaky (88 %), slnecnicový olej (6,5 %), obal (5,5 %) [kukuricná 
múka, ryžová múka, kukuricný škrob, sol, cesnakový prášok, 
cibulový prášok, koreniny (1,2 %: cierne korenie, extrakt z cili 
papriciek), kvasnicový extrakt, paprikový olej, zahustovadlo: 
xantánová guma].

SUROVINY

-18 °C 18
MESIACOV

SKLADOVANIE

Pri malom množstve
skrátte cas prípravy

175 °C
3 min

1/2

PRÍPRAVA

200 °C
11 min

Rúru predhrejte na 200 °C. 
Hranolceky rozložte na plech 
v jednej vrstve a plech vložte 
do rúry do strednej pozície. 

Pripravujte 11 minút.

PRÍPRAVA VO FRITÉZE: Olej na vyprážanie 
predhrejte na 175 °C. 1/2 košíka 

zmrazeného produktu vyprážajte 3 minúty.

Kontaktujte regionálnych obchodných manažérov McCain:
Západ: 0903 254 325
Stred: 0903 240 320
Východ: 0903 422 500

www.mccain-foodservice.skMcCain FoodService Slovensko
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