OPTIMERA DINA KÖKSRUTINER

Tillsammans kan vi ta oss tillbaka
SÄKERHET FÖRST
Livsmedelssäkerhet har alltid varit en prioritering för
restaurangbranschen, för både gäster och anställda.
I dag, mer än någonsin, följ rekommenderade
metoder som kan användas för att undvika
exponering av COVID-19-viruset, inklusive:
livsmedelssäkerhet, städning och sanering,
personlig hygien och social distansering.
Tveka inte att utföra alla dina
säkerhetsrutiner inför dina gäster
Det försäkrar gästerna om att
restaurangen tar pandemin
på allvar.
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OPTIMERA MENYN
Produktivitet handlar inte bara om att göra mer.
Det handlar om att skapa en smart meny som
som är attraktiv för gästerna men som
samtidigt håller nere antal livsmedelsprodukter.
Använd produkter som kan vara ingredienser
i en massa rätter och få
en välavvägd meny.
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Svinn är en av de vanligaste
och minst omhändertagna
bristerna inom foodservice.
Analysera hela köksprocessen
och identifiera hur du kan minska
svinn och öka din vinst.
Tänk på hur du kan
återanvända livsmedel.
Kontrollera och
diversifiera
portionsstorlekar
för att minska
svinn Fryst mat &
sous-vide är de bästa
sätt att förlänga livet
av produkten och, naturligtvis
bevara deras näringsämnen.
Om du ändå får rester, överväg
att donera eller distribuera dem
till anställda.
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BESVARA
ALLA DINA
GÄSTERS
FRÅGOR
Konsumenterna fortsätter att vara försiktiga.
Var beredd på att besvara gästernas oro. Skapa
din egen Q&A och utbilda din personal att
besvara de vanligaste frågorn. Frågor som:
”Hur säkert är det att äte på restaurangen?
Hur ser era köksrutiner och livmedelshantering
ut? Hur gör ni med bestick och tallrikar?
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Inför omstarten har pandemin
begränsat effektiviteten
av din restaurang. Färre bord
måste helt enkelt producera
mer intäkter än tidigare.
Börja med att fundera
över hur du inrett,
alltifrån hur
borden står och
hur ev. inredning
hämmar effektiv
planlösning. Försök
förbättra servicehastigheten
för snabbare rotation av bord.
Introducera färdiga menyer
och kombinationer för att
vinna tid. Sista men inte
minst, uppmuntra servisen
till merförsäljning.

ERBJUD
UTKÖRNING
Utkörning efterfrågas inte bara utan
det visar sig också vara det bästa sättet
att öka försäljningen. Varje lyckad utkörning
börjar med att försäkra sig om att ha rätt
produkt som ger positiva recensioner och
kundnöjdhet. Utkörningsanpassade produkter kan
även utöka ditt leveransområde. Välj mellan att
investera i en egen utkörningsplattform eller anslut
dig till de som redan finns.
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