
Intelligent styring af
DINE LEVERINGSOMKOSTNINGER



HÅNDTERING AF MADOMKOSTNINGEN
For at styre leveringsomkostningerne (betalingsformidler gebyrer og omkostninger 
til leveringschauffører) er forholdet mellem madens kostpris, arbejdskraft og 
generelle omkosntninger anderledes end i en traditionel restaurant. 

REDUCER FORBEREDELSESTIDEN FOR AT REDUCERE 
ARBEJDSOMKOSTNINGERNE
Se hvilke produkter der bliver bedre, når de er forberedt på stedet, og hvad der 
bedst kan købes, klar til at blive tilberedt. McCain SureCrisp™ pommes frites er et 
godt eksempel på produkter af høj kvalitet, der er specielt produceret til at holde 
bedre ved leveret mad. 

FÅ DINE RÅVARER TIL AT ARBEJDE HÅRDERE
Brug dele fra din hovedmenu til at skabe en ny menu kategori af pommes frites 
som bund i en ret, for eksempel den meget elskede chili con carne. Dette vil 
hjælpe med at reducere listen over ingredienser og holde køkkenarbejdet enkelt.

At tilføje leveringsservice til din virksomhed, kan føles som en overvældende 
opgave, men vi har samlet nogle af de bedste tips og ting at holde øje med, for at 
hjælpe dig på vej. Da leveringsservice er en anden drifts- og margenmodel end en 
traditionel restaurant, skal den planlægges anderledes

ONLINEBESTILLING
Online bestillingsprocessen er meget anderledes end en traditionel 
restaurant, så følg disse tips for at få mest muligt ud af den:

OFTE BEGRÆNSET PLADS TIL FOTOS 
Din menu skal have gode og genkendelige 
menu beskrivelser for at vække kundernes 
opmærksomhed

MULIGHED FOR MERSALG 
Pop-op vinduer giver mulighed for nemt tilbehør 
og mersalg. Giv kunderne mulighed for at tilføje/
opgradere tilbehør (f.eks. opgradere til pommes 
frites af søde kartofler) med hver eneste hovedret 
og at tilføje interessante dip saucer eller toppings 
for at gøre deres måltid mere spændende. 
Forbrugerne elsker at kunne designe deres 
måltider, og online platforme kan hjælpe dig med 
at tilbyde dette på en nem måde

UDDELEGER DINE GRUNDELEMENTER 
Med produkter af høj kvalitet og brug dette 
grundlag til at bygge på, så retten får dit eget 
twist/touch, og den dermed også bliver din. Her 
er kunsten at købe fantastiske færdiglavede varer 
fra specialiserede leverandører, og derefter tilføje 
dine egne enkle hjemmelavede detaljer, for at 

gøre dem til dine egne, f.eks. saucer, garniture, 
forskellige tilberedelsesmåder, etc. Sørg for, at det 
er en særlig / hemmelig opskrift, og ikke noget der 
let kan laves hjemme 

TILBUD PÅ MÅLTIDER OG PAKKER - GØR
BESTILLINGSPROCESSEN ENKEL
Ved at have interessante tilbud på måltider (for 
enkeltpersoner, par og familier). Dette reducerer 
tiden med at rulle på siden, og hjælper kunderne 
med at vælge

McCain SureCrispTM



REDUCER DIN MENU 
Fokus på blockbuster, høj-margen og retter, der 
er lette at forberede. Comfort food fungerer 
godt til levering, så sørg for, at du har et godt 
udvalg af comfort klassikere sammen med nogle 
innovative twists og sundere alternativer. Selvom 
det er vigtigt at strømline din menu, er det stadig 
absolut nødvendigt, at du tilbyder tilbehør, der 
passer til dine hovedretter, f.eks. tynde pommes 
frites med burgere

LEVERINGS KVALITET 
omfatter kun retter, der indeholder 
robuste, specialiserede ingredienser, som 
er specielt beregnet til levering. Klæge 
pommes frites er det, der klages mest over på 
anmeldelsesportalerne. Det er værd at betale lidt 
mere for at få ro i sindet med en kvalitet, der ikke 
vil halte og blive blød under transporten. McCain 
SureCrisp™ pommes frites er testet, og forbliver 
sprøde i op til 20 minutter i en lukket pose. 
Overvej at pakke produkterne separat, væk fra 
den primære varmekilde for at undgå svedning. 
Tilføj en etiket til disse separate produkter for at 
gøre det sjovere og mere interaktivt for kunden at 
føje dem til retten. 

ENKEL FORBEREDELSE ER AFGØRENDE 
Tilføj forretter til din menu, der er lette at 
forberede, uden behov for flere teammedlemmer 
og arbejdsstationer. Tænk på at tilbyde ekstra 
tilbehør, der er velkendt for kunder, der bestiller 
take-away, f.eks. Mozzarella ostesticks, der er 
gode til at skaffe ekstra indtægt og lette at 
forberede og servere. 

VÆR EKSPERT I, HVAD DU GØR 
Dette vil vinde tillid og loyalitet over for dit 
produkt. Det passer til behovet for en fokuseret, 
enkel og reduceret menu lige nu. Start med en lille 
menu, og opbyg den med tiden for at fastholde 
kundernes interesse.

HVIS DIN PUB ELLER RESTAURANTS 
TILBUD IKKE KAN FUNGERE MED 
LEVERING
 Så kan du bygge videre på dine kunders 
loyalitet ved at tilbyde take-away muligheder 
til “opvarmning derhjemme” eller mulighed for 
afhentning. Giv kunderne muligheden for et 
‘virkeligt færdigmåltid’, dvs. bedre kvalitet end 
et masseproduceret alternativ - fokuser på dette 
på konkrete tidspunkter, såsom fredag eller 
lørdag aften eller søndag til familiens frokost

Chili Cheese Nuggets

Krydrede løgringe

TILPAS DIN MENU
Det er meget vigtigt at tilpasse din menu til leveringer og at bruge 

retter, der kan transporteres. Her er nogle tips: 



Efterhånden som levering bliver mere populær, bliver den også mere et 
konkurrenceparameter, og der bliver flere og flere udbydere i branchen. Dette 
betyder i sidste ende mere behov for levering fra de restauranter, der opfylder 
disse bestillinger. Men det vil også betyde mere pres på hver af dem for at skille 
sig ud, og levere en førsteklasses madoplevelse.

Operatørerne bør betragte den leveringsoplevelse, de leverer hjemme hos 
kunden, som lige så vigtig som den, de leverer i restauranten - især fordi de nu 
ofte når ud til nye kunder, som måske ellers ikke kender produktet. Dette giver 
en stor chance for at skabe fremtidige loyale kunder, og emballage er et meget 
vigtigt værktøj til at skabe denne oplevelse.

• Det handler her om “oplevelsen” - en af de afgørende trends 
inden for restaurationsbranchen. Udfordringen er at levere en 
fantastisk oplevelse for din kunde, at efterligne din restaurant, f.eks. 
sjove og interessante etiketter (meddelelser), tilføjede særlige 
detaljer og enkle garniture/saucer osv.

• Emballagen har to hovedfunktioner: 

 1. skal være egnet til formålet, dvs. levere mad af høj kvalitet   
 (mulighederne venter allerede på dig) 

 2.  skal fungere som en “gave”, så kunden kan pakke ud, dvs. det 
skal føles som noget særligt. Pak aldrig noget ind i plastfolie 
eller aviser!

• Bæredygtighed er også højt på den offentlige dagsorden - så gå 
efter denne mulighed, hvis du kan - og fortæl så kunden om det!

INVESTER I 
LEVERINGSEMBALLAGE
Hvis du for nylig har tilføjet en leveringsmulighed til din virksomhed, 
er det vigtigt, at du investerer i fantastisk leveringsemballage.

Vi forstår, at emballage er en ekstra omkostning for din virksomhed, men den kan 
virkelig hjælpe dig med at opbygge kundeoplevelsen. Den kan bruges som et 
varemærke- og differentieringsværktøj for at blive dit mærkes aktiv, samtidig med 
at den leverer en oplevelse, der er tæt på, hvad en gæst ville opleve i restauranten.



POMMES FRITES POSE
TRIN 1
Placer pommes 
frites posen 
lodret oven på 
andre produkter 
i posen.

TRIN 2
Læg en serviet 
oven på pommes 
frites i posen. 
Rul og forsegl 
posens top, så 
den er sikker at 
transportere.

McCain TIP: 
Tilføj et klæbemærke der viser 
forbrugeren, at du håndterer 
fødevarer med den højeste 

sikkerhed

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON
TRIN 1
Skær forsigtigt tre 
huller (ikke slidser) i 
hver side.

TRIN 2
Pak burger eller 
sandwich i folie 
for at bevare dens 
varme.

TRIN 3
Placer en serviet 
under pommes 
frites for at 
hjælpe med at 
absorbere fugt.

TRIN 4
Luk låget for 
at holde på 
varmen og sæt 
burgeræsken i 
posen. Rul og 
forsegl posen, så 
den er sikker at 
transportere.

BURGERÆSKE
Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTONFOLDET KARTON
TRIN 1
Fjern de to 
sideflapper, så 
kartonen kan lufte ud, 
og indsæt en serviet 
for at absorbere fugt.

TRIN 2
Pak burger eller 
sandwich i folie for at 
bevare dens varme.

TRIN 3
Fold serviettens 
ender over toppen 
af maden, og luk de 
resterende flapper.

TRIN 4
Pak posen med 
ekstra servietter 
for yderligere at 
absorbere fugt. Rul 
og forsegl posen, 
så den er sikker at 
transportere.

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON

Easy Tips to Make 

the Crispiness Last Longer

FRY SLEEVE CLAM SHELL FOLDED CARTON

Vi har udviklet en enkel trin-for-trin pakkeguide med tips til at få 
sprødheden til at holde længere ved enten at bruge en pommes frites pose.

1. Beskytter maden imod sammenblanding

2.  Gør et måltid mere tiltalende - sanser som synet har 
indflydelse på madoplevelsen

3.  Kontrollerer madens temperatur, og holder den varm - 
så brug den rigtige emballage til det rigtige job, f.eks. 
ventilationshuller til sprøde produkter, mere forseglet 
emballage til gryderetter

4.  Giver dig mulighed for en højere pris - godt indpakket mad 
giver en højere tilskrevet værdi

5.  Styrker dit mærke - emballage er et vigtigt element for 
mærket

6. Viser dine kunder, hvad du værdsætter - f.eks. 
bæredygtighed / biologisk nedbrydelig emballage

Wagamamas genanvendelige og 
genbrugelige emballage kan indeholde 
en beskrivelse af den leverede bestilling 
for at forhindre forvirring i hjemmet og 
produktionsfejl i køkkenet.

MEN HVORFOR ER MADENS
EMBALLAGE VIGTIG VED 
LEVERING?

Homeburger restaurant er centreret omkring 
dens højtudviklede burgeremballage, som 
består af genanvendelige materialer.
Designet med den rette mængde lufthuller 
til at holde sprøde genstande sprøde, og det 
hele varmt.

TILFØJ ET 

KLÆBEMÆRKE 

DER VISER 

FORBRUGEREN, 

AT DU HÅNDTERER 

FØDEVARER MED 

DEN HØJESTE 

SIKKERHED



PROFESSIONELLE LEVERINGSPRODUKTER
PRODUKTSORTI-
MENT PRODUKTNAVN STØR-

RELSE BESKRIVELSE

Surecrisp 6/6 med skræl 5×2,5 kg McCain SureCrispTM er 
den banebrydende clear 
coat pommes frites, 
der giver operatører 
mulighed for at levere 
en ensartet sprød stegt 
pommes frites i enhver 
situation.

Surecrisp 6/6 5×2,5 kg

Surecrisp 9/9 med skræl 4×2,5 kg

Surecrisp 9/9 5×2,5 kg

SureCrisp Fry’N Dip med skræl 5×2,5 kg

Crispers 4×2,5kg

Det perfekte tilbehør, 
der passer til forskellige 
spisesituationer, giver 
dig mulighed for at 
sælge flere portioner ud 
af 1 kg produkt. Leverer 
den sprødhed, dine 
kunder længes efter, i 
leverings æsken

Chili & Cheese Nuggets 6×1 kg

Imponer dine kunder, 
og Introducer forretter 
til din leveringsmenu. 
McCain forretter 
fungerer perfekt 
som snacks, og også 
som ingredienser til 
dine retter. Perfekt til 
forskellige tidspunkter, 
vil hjælpe din menu 
med at arbejde 
hårdere!

Camembert Bites 6×1 kg

Nacho Cheese Triangles 6×1 kg

Mozarella Sticks med øl-dej 6×1 kg

Cheese Pillows Original 6×1 kg

Cheese Pillows Tomato - Mozza 6×1 kg

Cheese Pillows Flødeost og Urter 6×1 kg

Flødeost Jalapeno Peppers 6×1 kg

Cheddar Cheese Jalapeno 
Peppers 6×1 kg

Red Hot Chili Peppers 6×1 kg

Crispy Chicken Wings     6×1 kg

Chicken Drips 6×1 kg

Chicken Kicks Sweet Chili 6×1 kg

Chicken Kicks Smokey BBQ 6×1 kg

Crispy Chicken Strips 6×1 kg

Tykke Onion Rings i øl-dej 6×1 kg

Tynde Onion Rings i øl-dej 6×1 kg


