VI LÖSER DET HÄR

Tillsammans
7 ÄTA-UTE TRENDER
SOM DINA GÄSTER
SAKNAR

I dessa konstiga och aldrig tidigare
skådade tider vet vi att dina gäster
verkligen saknar saker som ger dem
glädje - sådant som de sociala tillfällena kring mat och äta ute.
Här är 7 trender du behöver
vara medveten om för att
glädja din gäster när restriktionerna lättas.

1

NJUTNING

När det gäller njutning är hemalternativ oftast begränsade eftersom
många gäster inte har professionell
köksutrustning, ingredienser eller erfarenheten att laga vad de är sugna
på. Alternativ som en fritös är inte
möjligt, så kunderna kommer verkligen att sakna att frossa njutningsfull
mat. Efter veckor av hemlagad mat
kommer gäster aktivt söka efter menyalternativ som inte funnits till hands
hemma. Se till att du är redo när gästerna strömmar till restauranger med
våra recept.

2 COMFORT FOOD
Under dessa tuffa tider kommer gäster att längta
efter mat som de älskar. Det är ett faktum att när
konsumenter är stressade vänder de sig till comfort food och särskilt desserter!
International Journal of Gastronomy and Food
Science definierar comfort food som de livsmedel
som ger ”tröst eller en känsla av välbefinnande”,
det tenderar att vara förknippat med vår barndom eller matlagning i hemmet, och de är ofta til�lagade på ett ”enkelt och traditionellt sätt”.

Här är ett exempel på hur comfort food säljer i kriser
EXEMPEL PÅ SÄKRA KATEGORIER I EUROPA I LÅGKONJUNKTUR
Impulsiva köpbeslut
av glass ökade med
11% i Frankrike medan
dagligvaruförsäljningen
stagnerade.

Konfektyr som comfort
food ökade i Storbritannien
under 2009 i spåren av
finanskrisen.
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Efterfrågan av choklad av hög
kvalitet ökade försäljningen
av produktkategorin medan
övrig försäljning minskade.
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Choklad i Tyskland

DAGLIGVARUTILLVÄXT ÅR 2009

Nu är det dags att åter introducera dina klassiska rätter, kanske ge dem en modern twist
med några oväntade ingredienser som kompletterar smakprofilen av den totala maträtten.
Arbeta med menypresentationen, så även om det är en säker satsning på menyn så levererar den verkligen wow-faktor när den serveras.

3 SJUKVÅRD
SUPERFOODS ÄR
FORTFARANDE TRENDIGA
Människor runt om i världen använder pandemin
som en tid att reflektera över sina vanor vilket resulterar i att många anammar nya dieter, träningsscheman och hälsosammare levnadsvanor. Efter
pandemin kommer vi sannolikt att se en ökning av
antalet veganer, flexitarianer och mer medvetna
kunder bland middagsgästerna.
NYA ”SUPERFOODS”, FRUKTER OCH RÅVAROR STÅR HÖGT PÅ KONSUMENTENS DAGORDNINGAR, TILLSAMMANS MED KLIMATSMARTA KOSTVAL – LOKALT INKÖPTA, EKOLOGISKA PRODUKTER. DET ÄR LÄTT ATT APPLICERA DENNA TREND PÅ DIN MENY, TILL
EXEMPEL KAN DU GLÄDJA DINA HÄLSO- OCH KLIMATMEDVETNA GÄSTER GENOM ATT
ERBJUDA FLEXITARIANSKA ALTERNATIV, SPÅRAT KÖTT OCH LOKALA INGREDIENSER.

14%

AV EUROPEISKA
KONSUMENTER
UNDVIKER RÖTT KÖTT

38%

AV BRITTISKA
KONSUMENTER SÄGER
SIG BRY OM DJURSKYDD

30%

AV ITALIENSKA
KONSUMENTER
KOMMER ÄTA MER
VEGETARISKT

RESOR OCH SEMESTER

4

DE POPULÄRASTE SMAKERNA FRÅN VÄRLDEN

Japansk
matlagninsteknik där
kyckling paneras i mjöl
och friteras.

TEPACHE
Fermenterad ananas
-ursprungligen en
mexikansk dryck.

URFA BIBER

KARAAGE

Torkad chilipeppar
med rökig smak och
citrustoner.

PARADISKORN
Kryddan har en mildare
smak än svartpeppar med
en lite bittrare smak med
inslag av kryddnejlika och
kardemumma. Perfekt
till skaldjur, drinkar och
desserter.

PILINÖTTER
Rik på protein, kalcium
och kalium. Ett superfood
utmärkt till desserter och
bakverk.

* DATASSENTIAL’S FOODBYTES: 2020 TRENDS

När världen står inför denna nya utmaning har många
liv vänts upp och ner och alla resor har i princip ställts
in. Eftersom människor nu uppmanas att stanna inomhus kommer folk att sakna den frihet och variation som
semester ger. Gör dig redo att möta dina gästers längtan av semester genom att erbjuda en rad olika temarätter – till exempel amerikanska chili fries
eller koreanska kycklingvingar.

Koreanska sticky chicken wings serveras
världen över, perfekt
som snack eller som
huvudrätt.

DET ÄR DAGS ATT BJUDA PÅ EN VÄRLD
AV SMAKER.

Ta-med snacks och loaded fries
är bland de populäraste trenderna.
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SOCIAL MEDIA
LÄS VÅRA TIPS
FÖR HUR DU
KAN LYCKAS PÅ
SOCIALA MEDIER

WE’RE IN THIS

TOGETHER
RESOURCES FOR RESTAURANTS ADJUSTING TAKEOUT AND DELIVERY SERVICES

McCAIN SOCIAL MEDIA TOOLKIT
Maintaining a strong takeout and delivery service has never been more
important to our industry than it is now. Our goal is to help keep
communities fed and businesses running by serving as a resource of
information and reassurance to restaurant owners and operators. After all,
the best way to get through any challenge is to get through it together.

Find solutions to communicate your takeout and delivery offerings
with posts you can customize for Facebook, Instagram and Twitter.

En av de största andledningarna till att äta ute är för att restaurangen ger gästerna en
upplevelse de inte kan skapa själv. Fler och fler konsumenter förväntar sig mer än bara en
måltid när de äter ute - de letar efter spänning, wow-faktor och instagrambart innehåll.
Med ökningen av sociala medier är varje rätt som lämnar köket en annons för din restaurang, så se till att den är bra! Yngre krögare är mer benägna att använda sig av sociala
medier som Instagram (20%), medan Facebook är den sociala mediekanalen som väljs av
personer över 45 som ofta använder sina vänners Facebook-rekommendationer (26%)
som vägledning.
Se till att du sticker ut från mängden med multisensoriska menyalternativ, som rökt gin
och tonic toppade Crispers.

6 ÄVENTYR
Eftersom kunderna har varit rekommenderade att stanna hemma så länge kommer deras aptit för äventyr att vara på en
högsta nivå. Kunderna kommer sannolikt
att vara mer äventyrliga och mer öppna
för att prova nya ingredienser som nya
grönsaker och ätbara blommor. Mindre
köttkonsumtion kommer sannolikt att leda
till att människor blir modigare med sina
grönsaks- och fiskval. Varför inte ta dina
rätter ett steg längre och ge dem wowfaktorn? Möjligheter för interaktion, som
att lägga till din egen topping kommer säkert att imponera på dina gäster.

NJUTNING
FÖR DE
Nu mer än någonsin handlar
det om smaken! Under de
senaste
månaderna
kommer dina kunder att ha ätit enklare mat - eftersom det finns
en begränsad
tillgång
till
a va n c e ra d e
ingredienser
som finns på
re s t a u ra n g er. Alla kommer inte ha
tid, pengar eller kunskapen att

7

SMAKLÖKARNA
återskapa de rätter de älskar.
Kunderna kommer att vara
desperata efter rätter
med klassiska och
globala
smaker.
När matlagningn
i hemmet är begränsad kommer kunderna
att efterfråga
spännande
smakupplevelser när de
beställer
sin
första
måltid
hemifrån. Se till
att du är redo!

