
Grundet pandemiens udbrud 
vil din genopåbning have en 

betydelig e�ekt for din 
forretning. Færre borde 

betyder mindre indtjening 
end førhen. Start med 

at se på 
indretningen, 

hvordan du kan 
placere borde 

bedst i forhold 
til planløsningen. 

Overvej hvordan din 
service kan forbedres 

overfor kunderne. I forhold til 
bestilling af maden, 

betalingen og fremstillingen 
af retter. Præsenter 

færdiglavede menuer med 
kombinationer for at 
vinde tid. Sidst men 

ikke mindst, så 
forsøg at fokusere 

på mersalg. OPTIMERING 
AF LEVERING

BESVAR 
ALLE DINE 
KUNDERS 

SPØRGSMÅL

OPTIMER MENUEN

RESTAU-
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SIKKERHED FØRST
Fødevaresikkerheden har altid været en prioritet for 

restaurantionsbranchen, både for gæsterne og for 
ansatte. I dag er det blevet vigtigere end før, at følge 

de anbefalede retningslinier i forhold til at mindske 
eksponering af COVID-19, herunder: 

fødevaresikkerheden, rengøring, desinficering, 
medarbejdernes velvære, personlig hygiejne 

og social distance. Undlad ikke med at 
fremføre alle forholdsregler og 

sikkerhedstrin foran dine kunder. 
Dette vil give dine kunder tryghed 

og indsigt i at se alt ske i praksis. 
At pandeminen tages alvorligt.

Madspild er et af de mest omtalte 
og mindst prioriteret emne 
i fødevarebranchen. Gennemse alle 
dine køkkenrutiner for at synliggøre, 
hvor du kan formindske madspild 
og øge din profit. 
Overvej hvordan du kan 
genanvende produkter 
mere end en gang. 
Diversificer og 
genovervej dine 
portionsstørrelser for at 
undgå madspild. Frosne 
madvarer og sous-vide er 
den bedste måde til at forlænge 
produkters liv og næringssto�er. 
Skulle du sidde inde med madrester 
eller overflødige fødevarer, 
så doner disse til medarbejdere.

Forbrugere fortsætter med at være forsigtige og 
har retningslinierne for øjet. Så vær forberedt på 

at kunne svare dine kunders spørgmål. Skab en 
Q&A oversigt og træn dine medarbejdere i at 

kunne besvare alle mulige spørgsmål. Spørgsmål 
såsom; Er det sikkert at spise i restauranten?. Er 

nogle af dine medarbejdere ramt af pandemien?. 
Hvordan sikrer I, at madkvaliteten er i orden? 

Hvordan sikrer I al bestikket og tallerkener?

Produktivitet handler ikke om at gøre mere. 
Det handler om at oprette en indbydende menu, 
som appellerer til dine kunder med en fornuftig 
brug af produkter. Genanvend ingredienser, 
som kan gå igen i flere 
retter og opnå en 
fyldstgørende menu.

Leveringen er ikke kun et behov blandt 
forbrugere, men det er en god forretning for 
dig også. Du kan øge din indtjening lidt under 
disse tider. For at det kan blive en succes, må 
du sikre at have de rigtige produkter, som giver 
positiv omtale og kundetilfredshed. Ved at gøre 
dette, formår du at sikre en god levering i dit 
nærområde. Så overvej om du vil have din egen 
leveringsdistribution, eller om du kan tilslutte 
dig en allerede eksisterende platform.
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https://www.mccain-foodservice.dk/wp-content/uploads/2020/07/03-_Streamline-menu-OK.pdf
https://www.mccain-foodservice.dk/wp-content/uploads/2020/07/06-_Frozen-Advocacy.pdf



