
SPRØDE LØGRINGE

SE, HVORDAN DE KAN LØFTE DIT MENUKORT til 
ET HØJERE NIVEAU

 SUPER ON TRENDSUPER TRENDY SUPER EASYSUPER LET
€

SUPER PROFITSUPER PROFIT
 SUPER VERSATILESUPER ALSIDIG

SUPER CONSISTENTSUPER KONSISTENS

MEN



EN LET 
DOBBELTCOATING, 

DER SIKRER EKSTRA 
SPRØDHED

EN LÆKKER  
LØGSMAG

super trendy SMAG! 
En smag, som forbrugere allerede kender og er vilde med, 
denne gang dog i sjov ministørrelse. Mini løgringe vil sikkert 
tiltrække forbrugernes opmærksomhed.

SUPER ALSIDIG – MATCHER 
ETHVERT MENUKORT
Vær kreativ og brug mini løgringe hele dagen lang takket 
være deres alsidighed. Som snacks, ekstra tilbehør, til 
deletallerkener, som burgerkomponent el. toppers  
– Mini løgringe vil altid finde en måde at løfte dit  
menukort på, til et højere niveau.  

SUPER konsistens
Topkvalitets mini løgringe sikrer superkonsistens,  
som kunderne elsker, gang på gang.

GOOD TO GO
Den unikke coating gør, at mini løgringe forbliver varmere og 
mere sprøde i længere tid – egner sig perfekt til takeaway og 
levering ud af huset!

            SUPER PROFITS
• Forretter, små serveringer og barsnacks hører under de mest rentable 

menukategorier. Høje marginer, få øget din profit takket være små up-sales 
til de centrale menuer.

• Bedre portionshåndtering, som appellerer bredt takket være ministørrelsen 
– forbrugere har en fornemmelse af, at de får mere værdi for pengene.

• Kan bruges som små up-sales til de centrale menuer, herunder 
leveringsmenuer.

Kilder: 1 Food Navigator, ”En række undersøgelser tyder på, at madvarer i bidestørrelse er mere tilfredsstillende” (2017)

HØJRE UDBYTTE OG BEDRE 
PORTIONSHÅNDTERING

SJOV 
BIDESTØRRELSE

FORDELAGTIGT 
UDBYTTE & 

PORTIONERING 

Pris pr. portion:  xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

RSP pr. portion: xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

GP pr. portion ca.  xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

LØGRINGE ER ÆGTE MENUHEROES
Løgringe er den mest populære amerikanske forret i Europa, der år efter år tiltrækker  
stadig flere tilhængere. De er altid et hit og superheroes på dit menukort!

Vi har nu udvidet vores sortiment af løgringe. Prøv altså vores nye 

SMÅ, MEN MÆGTIGE  
SPRØDE LØGRINGE!
De vil helt sikkert begejstre dine kunder med deres fem superkræfter… 

portion som 
barsnack

portion som 
burgerkomponent

portion som en 
deletallerken

portion med 
en dip

En række undersøgelser  
tyder på, at kunder på  

nuværende tidspunkt foretrækker 
madvarer i mundrette størrelse 

frem for et fuldt måltid, da de efter 
deres opfattelse er langt mere 

‘tilfredsstillende’ og giver 
en større mæthedsfølelse1

200˚C
8 min

1/2 175˚C
2 min 30 – 3 min  

18 MÅNEDER POSESTØRRELSE 
6 x 1 kg

OPBEVARING:-18˚C

SUPER EASYSUPER LET

 SUPER ON TRENDSUPER TRENDY

Ingredienser: Løg (48%), brødkrummer (17,5%) (hvedemel, salt, gær), hvedemel, 
solsikkeolie, vand, sukker, salt, hvedefiber, hvedestivelse, rismel, geleringsmiddel: 
E401, stabilisatorer: E339ii, fortykningsmidler: E415 og E466. Indeholder: gluten.

 SUPER VERSATILESUPER ALSIDIG

SUPER CONSISTENTSUPER 
KONSISTENS

€
SUPER PROFITSUPER PROFIT



OG LAD LØGRINGE BLIVE DINE MENUHEROES
WWW.MCCAIN-FOODSERVICE.DK

2 min 30  
175˚C

8 min 
200˚C

6 x 1 kg

SPICY ONION RINGS 100008023

Løgringe i en sprød krydret dej, 50-70 stk. pr. pose 
forfritteret og lynfrosne. 14-20 gr pr. stykke

2 min 30  
175˚C

13 min 
200˚C

20 stk. 2 min 10 260˚C
5 stk. 1 min 45 260˚C 

6 x 1 kg

BEER BATTERED ONION RINGS THIN CUT 3065

Tynde løgringe i en sprød øldej, 50–70 stk. pr. pose 
forfritteret og lynfrosne. 14–20 gr pr. stykke

14 min 
200˚C

20 stk. 2 min 15 260˚C
5 stk. 1 min 30 260˚C 

10 x 1 kg2 min 30  
175˚C

ONION RINGS 1106

Løg og mel, overtrukket med brødkrummer,  53–68 stk. pr. pose 
forfritteret og lynfrosne. ca. 16 gr pr. stykke

SORTIMENTSOVERSIGT

2 min 30  
175˚C

11 min 
220˚C

20 stk. 2 min 10 260˚C
5 stk. 1 min 45 260˚C 

6 x 1 kg

BEER BATTERED ONION RINGS THICK CUT 5908

Tykke løgringe i en sprød øldej,  32–50 stk. pr. pose 
forfritteret og lynfrosne. 20–31 gr pr. stykke

SUPER
LÆKRE

SUPER
 SPRØDE

SUPERCRISPY

SUPER TRENDY

MINI CRIPY ONION RINGS 9959 

Den dobbelte coating gør, at Mini Løgringe  90–110 stk. pr. pose 
 forbliver varmere og mere sprøde i længere tid! ca. 10 gr pr. stykke

OPTIMALPORTIONSHÅNDTERING8 min 
200˚C

6 x 1 kg2 min 30  
175˚C

McCain Foods Denmark @mccaindenmark


