
NOVINKA

 VYŠŠÍ ZISK
 VÍCE OBJEDNÁVEK
 VÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

TATO PRÉMIOVÁ MCCAIN PŘÍLOHA 
VÁM PŘINESE:  

OHROMTE chuťové 
buňky svých zákazníků 

díky Spicy Crispers! 
Jednoduchý způsob  

jak zaujmout vaší 
prémiovou nabídkou. 

Spicy crispers 



Se Spicy Crispers můžete nabídnout kvalitní, spotřebiteli 
schválenou přílohu, která vaše zákazníky nadchne. Spicy 

Crispers jsou novinkou na trhu, a proto vaše nabídka vynikne 
v porovnání s konkurencí. Nabídněte přílohy, které vylepší 

vaši nabídku a váš celkový zisk!

Rozlucte se  
S OBYČEJNÝMI PŘÍLOHAMI!

ˇ

VHODNÉ PRO ROZVOZ
Spicy Crispers s křupavým obalem byly speciálně 
navrženy tak, aby se skvěle hodily pro rozvoz. Potěšte 
pokaždé své zákazníky horkými a křupavými přílohami!

SNADNÁ PŘÍPRAVA
Spicy Crispers jednoduše připravíte ve fritéze 
i v troubě – takže nemusíte investovat do 
specializovaného vybavení!

ZVÝŠENÍ ZISKU
Spicy Crispers nalákají zákazníky, kteří hledají novou 
zajímavou přílohu. Proč je nenabídnout jako součást 
nabídky jídel a zvýšit tak prodej a zisk?

VZRUŠUJÍCÍ GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK 
Jedinečné křupavé brambory ve tvaru písmene  
V s novou jemně pikantní chutí. Spicy Crispers jsou 
ideálním řešením jak ohromit hosty a dopřát jim něco 
speciálního. 

POZNEJTE NEOMEZENÉ MOŽNOSTI 
SE SPICY CRISPERS:

£

SPICY CRISPERS VS WEDGES 
LEPŠÍ ZAPLNĚNÍ TALÍŘE: 

Pro stejné zaplnění talíře použijete menší 
množství Crispers než Wedges – to vám ušetří 
peníze u každé objednávky. 

VÍCE PORCÍ NA KG:

Na 1 karton (10 kg) Crispers získáte  
o 6 porcí více (+16 %) než s Wedges!
To znamená, že za méně získáte více.

*Množství zmrazeného produktu (g) pro úplné naplnění 2500ml kelímku

Za méne získáte víceˇ
£

SPICY CRISPERS

Brambory (88 %), slunecnicový olej (6,5 %), obal (5,5 %) [kukuricná 
mouka, rýžová mouka, kukuricný škrob, sul, cesnekový prášek, cibulový 
prášek, korení (1,2 %: cerný pepr, paprikový extrakt), kvasnicový 
extrakt, paprikový olej, zahuštovadlo: xantanová guma].
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SLOŽENÍ

-18°C 18
MĚSÍCŮ

SKLADOVÁNÍ

U menšího množství
zkratte dobu prípravyˇ’

175°C
3 min

1/2

PRÍPRAVAˇ

200°C
11 min

Predehrejte troubu na 200 °C. 
Rozprostrete produkt v jedné vrstve 
na plech a vložte plech doprostred 

trouby. Produkt pecte po dobu  
11 minut.

FRITÉZA: Olej na smažení predehrejte 
na 175 °C. 1/2 koše zmrazeného produktu 

smažte po dobu 3 minut.
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Obratte se na svého obchodního zástupce spolecnosti McCain:ˇ’

www.mccain-foodservice.cz
McCain Foodservice Česká republikaJižní Morava a severní Morava: 602 158 249

Praha a střední Čechy: 725 880 888
Východní a severní Čechy: 602 227 993
Západní a jižní Čechy: 602 290 036 


