
Productinformatie

GN-gratin
• Diepvriesgratin voor de systeemgastronomie
• Gemaakt van stoomgegaarde Steam & Freshaardappelschijfjes 
• Precies afgestemd op de Gastronorm-standaard
• Gegarandeerd geslaagde bereidingen perfect resultaat
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GRATIN

INTELLIGENTE

GASTRONORM
Eindelijk een gratin die volledig 
geschikt is voor de speciale 
processen in de systeemgastronomie 
en de catering. Profiteer van 
ongecompliceerde antwoorden op 
vragen over personeel en hygiëne, 
betrouwbare kostenramingen en 
perfecte kwaliteit.

Aviko B.V.  T. +31 575 458 200  
CSCNederland@aviko.nl   CSCBeLux@aviko.nl

De nieuwe convenience-generatie: 
innovatief, intelligent en internationaal.

Je kunt zoveel meer (met Aviko)

Systeemgastronomen – met name in de catering – komen steeds vaker voor uitdagingen te staan zoals 
kleinere budgetten, afnemende marges, minder goed opgeleide werknemers, strengere wettelijke eisen en 
veeleisende gasten. Dat vraagt om een nieuwe generatie van intelligente high-convenienceproducten die 
perfect in de verschillende systemen passen en op alle vlakken meerwaarde genereren.

Als internationale speler kent Aviko de wereldwijde foodtrends - met alle overeenkomsten en verschillen. 
Uitgaande van deze uitstekende basis kan Aviko via een internationale aanpak zijn gedetailleerde kennis van 
de keukensystemen van cateraars wereldwijd verder verdiepen en vervolgens in nauwe samenwerking met 
gastronomen passende productoplossingen ontwikkelen.

Zoekt u ook een speciale oplossing  
voor uw keukensysteem? - Daag ons uit!

S Y S T E M
S O L U T I O N S

®

LOGISTIEKE GEGEVENS Art.nr. Inhoud Dozen/ 
laag

Dozen/
pallet

Houdbaarheid
af productie

GN-gratin 805961 4 x 2,5 kg 9 63 6 maanden

Menu inspiratie, serveersuggesties en 
de mogelijkheid om productstalen te bestellen op www.avikofoodservice.nl • www.aviko.be

www.avikofoodservice.nl 
www.aviko.be
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AVIKO  GN-GRATIN

•  Ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen in de catering en de 
systeemgastronomie

• Van stoomgegaarde Steam & Freshaardappelschijfjes met een heerlijke gratinsaus
• Kant-en-klaar verkrijgbaar in gemakkelijk hanteerbare diepvriesblokjes van 30 g

•  Geen arbeids- en tijdsintensieve voorbereidingen
• Geen gemors, geen resten, geen tijdverlies
• Geen dure portieschaaltjes die veel afval opleveren

• 1/2 GN-schaal (40 mm) = 1 zak = 2,5 kg

• 1/1 GN-schaal (40 mm) = 2 zakken = 5 kg

• Gewoon de schaal schudden en netjes verdelen

•  Bereiding in de combisteamer bij 50% stoom. In 20 minuten 

tijd heerlijk romig resultaat

•  Bij bereiding in de bakoven iets steviger en gemakkelijker in 

porties te verdelen

•  Altijd een mooi gelijkmatig resultaat - alsof het een 

zelfgemaakte gratin is

Eenvoudig 
openscheuren

Precies
afvullen

Snel 
klaar

SYSTEEMATISCH EEN GESLAAGDE GRATIN
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