
Da verdenen står over for denne nye tilværelse, er mange 
personers liv blevet vendt på hovedet, og alle rejser har 
været meget begrænset. Da folk er bedt om at blive in-
dendørs, vil kunderne savne friheden, bevægeligheden 
og muligheden for at tilbringe helligdagene som ønsket 
mere end nogensinde før. Så forbered dig på at imøde-
komme dine kunders behov ved at tilbyde en række 
temaretter - fx canadisk toppede pommes frites el-
ler klistrede koreanske kyllingevinger.

* DATASSENTIAL’S FOODBYTES: 2020 TRENDS

Koreanske kyllingevinger 
serveres perfekte på 
verdensplan og er ideelle 
som en snack på farten 
eller som tilbehør. 

On-the-go snacks og pommes 
frites er blandt de populære 
spisevaner. Prøv berømte Poutine 
på farten.

Tid Til aT Tilbyde smage fra hele verden
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et krydderi med toner af sort 
peber, kardemomme og
citrus blandet med 
blomstende smagsoplevelser. 
Perfekt til skaldyr, drinks eller 
desserter.

fermenteret ananas - 
baseret på drikkelse.

høj på protein, calcium og
- går godt med desserter og
andet bagværk.

Kylling- let 
overtrukket med 
mel og dybstegt.

Tørret chilipeber,
der har en luftig og,
med let smag af 
rosiner.

Korn af 
Paradis

TePache

Pili nødder

KaraageUrfa biber

DE mEST pOpuLæRE SmAgFuLDE INgREDIENSER 
FRA hELE vERDEN I 2020*

7 sPisevaner
dine kundeR gåR
glip af

under disse uforsigelige og forsigtige 
tider, ved vi at dine kunder kommer 
til at mangle ting, der giver dem 
glæde - blandt andet de sociale 
begivenheder som at spise ude. 
her er 7 trends, du kan anvende 
for at glæde dine kunder, når 
du genåbner.

mennesker over hele verden bruger nedlukningspe-
rioden som en time out for  at reflektere over nye diæ-
ter, træningsformer og sunde spisevaner. Efter denne 
periode vil vi sandsynligvis se en stigning i antallet af 
veganere, flexitarer og personer med faste spiseva-
ner, ude blandt spisesteder, når der atter spises ude.

Da kunderne er blevet derhjemme så længe, 
vil deres appetit på eventyr være høj, når 
nedlukningsperioden er ovre. Kunder vil 
sandsynligvis være mere eventyrlystne og 
mere åbne for at prøve nye ingredienser 
som nye grøntsager og fisk fremfor kød. Så 
hvorfor ikke tage dine retter et skridt videre 
og virkelig give forbrugerne wow-faktor? 
Såsom at tilføje dine egne toppings, der 
vil glæde dine kunder meget - sammen 
med den lækker anretning af spændende 
ingredienser på deres tallerken.

Når det kommer til overbærenhed, er mu-
lighederne for kunderne derhjemme noget 
begrænset. Da de ikke har de samme mu-
ligheder, hvad angår udstyr, ingredienser, 
ej heller samme færdigheder, som de higer 
efter. muligheden for en friture kan være 
ikke eksisterende, og derfor vil kunderne gå 
glip af lækker god mad. Efter flere ugers 
basale hjemmelavede måltider vil mange 
kunder aktivt efterspørge muligheden for 
at indhente det forsømte. Så derfor må du 
sørge for at være klar med inspiration fra 
vores opskrifter. 

OveRbæRenhed

eventyR
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nye madvaner i form af bedre råvarer samT frisKe ingredienser er efTersPUrgTe  
af forbrUgerne. samTidig med disse nye sPisevaner, hvor bæredygTighed, loKalT og 
organisK ProdUcereT mad er i foKUs, er deT leT aT imPlemenTere disse Trends med 
i din menU. eKsemPelvis vær oPlysende overfor dine sUndhedsbevidsTe KUnder og 
Tilbyd dem flexiTære mUligheder På Kød og loKale ingredienser.

DET EFTERTRAgTEDE mAD 
ER FORTSAT pOpuLæRT

7
Nu handler det mere end nogen-
sinde om smagen! For de 
sidste par måneder har 
dine kunder spist en 
del simpel mad - i 
forhold til den 
høje kvalitet og 
smagfulde op-
levelse af in-
gredienser på 
restauranter-
ne. Alterna-
tive madlav-
ninger har der 
ikke rigtig væ-
ret mulighed 
for i de fleste 
hjem på grund 
af omstændig-
hederne. De basale 
ingredienser har lige-
frem også været svære 
at få fat i. Det er ikke alle, der 

har tiden, økonomien eller mad-
kundskaberne til at kunne lave 

mad derhjemme, som de 
ønsker at kunne som en 

erfaren kok. Kunder-
ne vil derfor være 

mere taknemme-
lige overfor ret-
ter med smag 
- både klassiske 
og internatio-
nale retter. Det 
er disse ople-
velser, der har 
været savnet 

meget. Så der-
for vil kunderne 

vægte de spæn-
dende steder med 

de mest smagfulde 
retter. husk at være 

klar til at tage imod dine 
kunder her!

fORkælelse til smagsløgene

sundhed

under disse hårde perioder vil kunderne efterspørge 
mad, som de kender godt til. Det er en kendsgerning, 
at når forbrugerne stresser, søger de tryghed 
i mad og især i desserter. International Journal 
of gastronomy and Food videnskab definerer, at 
“trygge-fødevarer” som disse varer, giver en god 
følelse af velvære. Der netop forbindes med vores 
barndom eller med hjemmelavet mad, oftest er 
forberedt på en enkel eller traditionel stil.

tRyghed2

Nu vil det være et godt tidspunkt på at genopfinde dine klassiske retter, måske give dem et 
moderne tvist med nogle uventede ingredienser, som supplerer selve smagsoplevelsen ved 
den valgte ret. Fokuser på selve fremstillingen og præsenter den med wow-faktor. En sikker 
vinder. 

Tryghed indenfor mad

EKSEmpLER på REcESSION KATEgORIER I EuROpA

i frankring steg salget 
af is impulsivt, mens 

detailsalget stagnerede.

Is i Frankrig Konfekture i uK

KATEgORISK væKST I 2009 DETAILvæKST I 2009

chokoladeæsker 
i Tyskland

Tekstiler i Italien

stigende trend på salget 
af konfekture i UK i 2009.

i Tyskland blev salget af 
chokolade drevet på grund af
efterspørgsel af høj kvalitet, 
der giver øjeblikkelig lindring 

ved stress.

“sukkerbelagte” 
produkter som

sengetæpper og andre
tekstil produkter nød stor

vækst i italien.

11% 11% 12% 13%
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Sammen kan vi komme 
tilbage til spillet

En af de største faktorer ved at spise ude er, at det giver dig en berigende oplevelse i forhold 
til den på hjemmefronten. Flere og flere forbrugere forventer mere end blot et måltid, når 
de spiser ude - de leder efter stemming, wow-faktor og inspiration. med hjælp fra de sociale 
medier kan du for hver gang, du færdiggør en ret, annoncere for din forretning. Skab omtale 
og sørg for at alt spiller! De yngre forbrugere deler deres madvaner mere på de sociale medier 
og derfor er der større delinger af spisesteder - heriblandt på Instagram (20%), hvorimod 
Facebook er den mest anvendte mediekanal for folk over 45, de bruger tit deres venners 
Facebook henstillinger (26%) som kilde til vejledning og inspiration.
Sørg for, at du skiller dig ud fra mængden, tilføj gin og tonic toppede crispers til din menu.

teateR5

Andel Af 
eurOPæisKe 
fOrbrugere der 
undgår Kød

dyrevelfærd - 
en beKymring 
blAndt britisKe 
fOrbrugere

Andelen Af itAliensKe 
fOrbrugere hAr mere 
vegetArisKe råvArer 
med i deres KOst14% 30%38%

Se hvordan du kan 
kommunikere på 

de Sociale medier 
med mccain tipS

McCAIN SOCIAL MEDIA TOOLKIT

VI ER I DET HER 

SAMMEN  

Det har aldrig været mere vigtigt at opretholde en stærk afhentnings- 
og leveringstjeneste vores branche end den er nu. Vores mål er at 
hjælpe med at servicere samfund og virksomheder. Trods alt, den 

bedste måde at komme igennem enhver udfordring på er at komme 
igennem det sammen.

RESSOURCER FOR RESTURANTER JUSTERES 
TIL TAKE-AWAY OG LEVERING 

Find løsninger til at kommunikere dit tilbud med levering og levering
med indlæg, du kan tilpasse til Facebook, Instagram og Twitter.

https://www.mccain-foodservice.dk/download/vi-er-i-det-her-sammen/

