razem damy radę

Wracamy do gry

7 TRENDÓW

ZWIĄZANYCH Z JEDZENIEM
POZA DOMEM, ZA KTÓRYMI
TĘSKNIĄ KONSUMENCI
Po trudnym okresie izolacji konsumenci są stęsknieni za spotkaniami towarzyskimi, wspólnym spędzaniem czasu poza domem oraz radością, jaką
daje jedzenie na mieście. Prezentujemy 7 trendów, o których musisz
pamiętać, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i zachwycić Klientów
przy ponownym otwarciu.

1

Niestety większość z nas nie dysponuje
sprzętem, umiejętnościami lub po prostu
nie ma czasu, aby przygotować te dania, na
które mamy naprawdę ochotę. Na przykład
sporo wysiłku i zaangażowania wymagają
potrawy smażone na głębokim oleju. Po wielu tygodniach jedzenia podstawowych, przygotowywanych samodzielnie posiłków wiele
osób będzie aktywnie poszukiwać okazji, aby
nadrobić stracony czas. Upewnij się, że jesteś na to przygotowany. Pomogą Ci w tym
nasze inspiracje.

2

NA POPRAWĘ
HUMORU

W tych trudnych czasach konsumenci mają ochotę
na jedzenie, które znają i kochają. Niezaprzeczalnie
ludzie pod wpływem stresu sięgają po smakołyki,
zwłaszcza po desery. Jedzenie tego typu określanie
jest mianem „comfort food” – termin ten definiuje się
jako jedzenie, które poprawia humor i zapewnia dobre samopoczucie. Zwykle kojarzy się z dzieciństwem
czy domowymi potrawami, które są przygotowywane w prosty, tradycyjny sposób.

Spójrz, jak żywność typu „comfort food” sprzedawała się podczas kryzysu w 2009 r.:
Kategorie, które odnotowały wzrost sprzedaży mimo kryzysu
– przykłady z Europy
Lody, zakup impulsywny
– 11% wzrostu we Francji,
podczas gdy sprzedaż
detaliczna była
w stagnacji

Trend wzrostu
wyrobów cukierniczych
w Wielkiej Brytanii

11%

Sprzedaż czekolady
w Niemczech była
napędzana popytem
na smakołyki wysokiej
jakości, które były
„lekarstwem” na stres

12%

11%
1,2%

0,0%
Lody we Francji

-1,0%

Wyroby cukiernicze
w Wielkiej Brytanii

Wzrost sprzedaży kategorii w 2009 r.

Czekoladki w pudełkach
w Niemczech

Wzrost/spadek sprzedaży detalicznej w 2009 r.

To dobry czas, aby odkryć na nowo klasyczne przepisy, być może dodając do nich nowoczesne akcenty z nieoczekiwanymi składnikami, które dopełnią smak całego dania. Pracuj
nad sposobem podania, by uzyskać efekt „wow” w sprawdzonych już w menu pozycjach.

3 ZDROWIE
SUPERŻYWNOŚĆ jest
cały czas bardzo
popularnym trendem
Ludzie na całym świecie wykorzystują okres zamknięcia
i kwarantanny na zwolnienie tempa i refleksję nad sposobem życia. Wiele osób wprowadza nowe diety, plany
ćwiczeń i zdrowsze odżywianie. Po tym okresie prawdopodobnie zaobserwujemy wzrost liczby wegan, flexitarian i bardziej świadomych konsumentów jedzących poza
domem.
Jedzenie wysokiej jakości, superowoce, superskładniki są teraz wysoko
cenione przez konsumentów. Ważna jest także zrównoważona żywność
– bez dostaw lotniczych, z lokalnych upraw i hodowli organicznych. Bez
trudu wprowadzisz ten trend do swojego menu, na przykład dodając opcje
dla wegan, mięso z certyfikowanej hodowli czy składniki od lokalnych
dostawców. Twoi klienci, coraz bardziej świadomi i propagujący zdrowe
odżywianie, będą zachwyceni.

14%

Europejskich
konsumentów unika
czerwonego mięsa
i wołowiny

57%

EUROPEJSKICH
KONSUMENTÓW ZALEŻY
NA WŁAŚCIWYM
TRAKTOWANIU ZWIERZĄT
HODOWLANYCH

1

POLAKÓW TO
WEGETARIANIE I WEGANIE,
A DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB
PRZYGOTOWUJE SIĘ NA
ZMIENĘ SPOSOBU ŻYWIENIA

mln

PODRÓŻE
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Najbardziej popularne smaki świata 2020*

Kurczak w lekkiej
panierce z mąki,
smażony w głębokim
tłuszczu.

Tepache

Fermentowany napój
na bazie ananasa.

Urfa biber
ZIARNA RAJU

Karaage

Suszona
papryczka chili,
która ma dymny,
rodzynkowy smak.

ORZECHY PILI

Mieszanka przypraw
z czarnego pieprzu,
kardamonu i cytrusów
zmieszanych z kwiatowymi
aromatami. Idealna do
owoców morza, napojów
lub deserów.

Superfood - orzechy
bogate w białko, wapń
i potas, doskonałe jako
dodatek do deserów
i wypieków.

* DATASSENTIAL’S FOODBYTES: 2020 TRENDS

Świat staje w obliczu nowego wyzwania – większość podróży jest ekstrymalnie ograniczona i nadal apeluje się
o to, by zostać w domu. Mimo to ludzie tęsknią za wolnością,
różnorodnością i wszechstronnością bardziej niż kiedykolwiek. Przygotuj się z tematycznym menu, aby zaspokoić potrzeby swoich Klientów. Świetnie sprawdzą się np. frytki
z dodatkami Poutine po kanadyjsku lub skrzydełka
z kurczaka po koreańsku.

Skrzydełka z kurczaka
po koreańsku są podawane na całym świecie,
idealne jako przekąska
na wynos i na talerzu.

Nadszedł czas, aby zaoferować
różne smaki świata!
Przekąski na wynos i frytki z dodatkami to najpopularniejsze trendy
kulinarne. Wypróbuj słynne frytki
Poutine jako przekąskę na wynos.
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TEATR
Sprawdź nasze
wskazówki w Poradniku
„Komunikacja w mediach
społecznościowych”

PORADNIK MCCAIN
DLA OPERATORÓW
GASTRONOMICZNYCH

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
DLA RESTAURATORÓW, KTÓRZY DZIAŁAJĄ Z OFERTĄ W DOSTAWIE I NA WYNOS

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Oferta usługi dostawy i na wynos nie była tak istotna dla branży
gastronomicznej jak obecnie.
Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą na temat tego, jak tworzyć spójny
przekaz w kanałach społecznościowych, który ma na celu budowanie
społeczności wokół Państwa restauracji, ale również ma dotyczyć nowego
sposobu działania, bezpieczeństwa i wprowadzanych zmian.
Najlepiej stawić czoła wyzwaniom wspólnie.
Dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W GRUPIE SIŁA
Przedstawiamy rozwiązania z możliwością indywidualizacji
dla komunikacji oferty dostawy lub na wynos, które możesz
zastosować na Facebooku, Instagramie i Twitterze.

#WSPIERAMGASTRO

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o jedzeniu poza domem jest fakt, że zapewnia
ono inne wrażenia niż te, które można stworzyć samemu. Coraz więcej konsumentów oczekuje czegoś więcej niż tylko posiłku zaspokajającego głód. Szuka się ekscytacji, nowych wrażeń, zaskakujących
insta-foto okazji. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych każdy talerz, który opuszcza kuchnię,
może być reklamą Twojej restauracji, upewnij się więc, że jest odpowiednio przygotowany. Młodsi
konsumenci częściej korzystają z mediów społecznościowych takich jak Instagram (20%), by dzielić
się zdjęciami i udostępniać je w sieci, podczas gdy Facebook wybierany jest przez osoby w wieku powyżej 45 lat, które często korzystają z rekomendacji znajomych na FB (26%) jako źródła wskazówek.
Sprawdź, czy Twoje dania wyróżniają się na tle konkurencji niepowtarzalnymi doznaniami wizualnymi
i smakowymi, tak jak na przykład frytki McCain Crispers z szarpaną wieprzowiną, guacamole, cheddarem i kolendrą.

6 PRZYGODA
Konsumenci zamknięci w domu przez dłuższy
czas będą mieli większy apetyt na przygodę
niż dotąd. Będą skłonni do bardziej zdecydowanego eksperymentowania na talerzu i staną się bardziej otwarci na nowe składniki, jak
nieznane warzywa czy jadalne kwiaty. Mniejsze spożycie mięsa prawdopodobnie spowoduje, że ludzie okażą się odważniejsi przy
wyborze warzyw i ryb. Dlaczego nie pójść z daniami o krok dalej i zaserwować gościom efekt
„wow”? Zaproponuj własne autorskie dodatki, gotuj dania z niepospolitymi składnikami
i oczaruj swoich Klientów.

PRZYJEMNOŚĆ
DLA
Teraz bardziej niż kiedykolwiek chodzi
o smak! Przez ostatnie miesiące konsumenci jadali tradycyjne, nieskomplikowane
dania, gdyż restauracje miały ograniczony
dostęp do składników wysokiej jakości.
Alternatywna kuchnia
może być niedostępna dla
konsumentów
także w domu.
Nie każdy ma
też czas, przestrzeń, pieniądze
czy umiejętności,
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KUBKÓW
SMAKOWYCH
aby przygotować sobie dania, które zna
i kocha. Konsumenci zaczną desperacko szukać różnych smaków
– regionalnych i ze świata
- których od dawna im
brakowało. Ponieważ
gotowanie w domu
ma pewne ograniczenia, teraz będą
mogli odkryć na
nowo w Twojej
restauracji niezapomniane
wrażenia smakowe, za którymi
tęsknią. Upewnij
się, że jesteś na
to gotowy!

