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De wereld 
verandert
• Maaltijdbezorging is ‘s werelds snelst 

groeiende foodservice kanaal.
• Maaltijdbezorging is een antwoord op de 

veranderingen in levensstijl (verstedelijking,  
gemak en digitalisering).

• Consumenten zijn op zoek naar variatie en 
gezondere opties om in hun maaltijd- 
behoeften te voorzien.

Haal meer uit  
maaltijdbezorging
Deze brochure helpt je om meer uit je 
delivery business te halen. We bieden je de 
helpende hand in home delivery, gebaseerd 
op wereldwijde marktinzichten, onafhankelijk 
onderzoek en uitgebreide producttesten.

Samen creëren we iets speciaals en zorgen we 
voor blije gezichten aan de tafel van de klant 
thuis.   

Het zit in ons DNA
Bij Aviko maken we al bijna 60 jaar 
aardappelproducten. In al die jaren hebben 
we constant geïnnoveerd om de best 
mogelijke aardappelproducten en de beste 
keukenoplossingen te kunnen bieden, voor elk 
type klant. We zijn constant in contact met onze 
klanten, om er zeker van te zijn dat we ook zo 
goed mogelijk in de behoeften voorzien.

We gaan graag een stap verder in alles wat  
we doen om die ‘sparkle’ in maaltijd- 
bezorging te creëren. Vanaf het moment  
dat we de aardappel planten tot en  
met het moment dat onze producten  
geserveerd worden aan jouw klanten.  
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the sparkle in home delivery

We bieden een full service 
benadering in maaltijdbezorging

Frites

MASH

Appetizers

Ons doel is om de ‘sparkle’ te zijn in maaltijdbezorging en je te helpen blije gezichten 
aan tafel te creëren bij klanten thuis. We maken dit waar met onze 6 pilaren: 
• Oplossingen (producten en verpakkingen) 
• Innovatie (nieuwe product concepten)
• Kennis (feiten en cijfers, best practices)
• Inspiratie (recepten, workshops en toegevoegde waarde)
• Co-creatie (creatieve sessies, tailormade oplossingen)
• Tips&Tricks (instructievideo’s en studentenprogramma’s).

We zijn er om je te helpen jouw maaltijdbezorgingservice te laten groeien met 
onze fullservice aanpak. We innoveren en testen voortdurend om de beste 
aardappelproducten en verpakkingsoplossingen te bieden. We inspireren met 
nieuwe concepten, recepten en meer. We delen inzichten, komen met innovaties, 
bieden leerprogramma’s en co-creatie sessies aan.

CONCEPT



10 REDENEN om jouw ‘sparkle’ 
te zijn in maaltijdbezorging!

ONZE PASSIE 
VOOR 

AARDAPPELS
ONS  

BEZORG-   
ASSORTIMENT

Ons 

bezorgings- 

 kennis- 

centrum

Ons  
verpakkings- 

advies Onze holding 
time

ONZE innovaties

ONZE 
INSPIRATIE

Onze 
kennis

ONS 
GEPASSIONEERDE 

TEAM
We doen net dat beetje 

extra, in alles wat we 

doen op het gebied van 

thuisbezorging, om 

jouw “sparkle” te zijn.
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APPETIZERSSUPERCRUNCH 
FRITES



AVIKO’S PRODUCTHELDEN VOOR MAALTIJDBEZORGING

WEDGESMASH



Aviko SuperCrunch 
• 81% van de consumenten zou vaker frites bestellen als ze wisten dat 
 het warm en krokant bezorgd zou worden.
• Door de speciale coating blijft Aviko  
 SuperCrunch langer warm en krokant. 
• Ze hebben een uitstekende smaak.
• 5 verschillende soorten Aviko SuperCrunch  
 (diepgevroren) frites om uit te kiezen:  
 7 mm, 9,5 mm, 9,5 mm met schil, 15 mm   
 en Steakhouse.
• En de verse variant: SuperCrunch Fresh.

Heat map 
Op onze research & development afdeling zijn we constant aan het testen om te leren 
en onze producten en diensten te verbeteren. Met deze unieke heat map technologie 
kun je exact zien wat er gebeurt met de temperatuur van de frites.

Bron: onderzoek Aviko Innovation & Development, april 2020
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“Mijn klanten bestellen graag frites en 
willen die natuurlijk krokant. Alle frites 
hebben last van bezorgcondities. We 
hebben veel uitgetest en voor ons geeft 
Aviko SuperCrunch frites het beste 
resultaat op smaak en knapperigheid”. ”

Max Mossink
Sous Chef
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the sparkle in home delivery

Zo bezorg je de lekkerste frites.
• Gecoate frites is het meest geschikt voor bezorging. 

• Kies een gecoate frites met een dikkere snijmaat, als 
temperatuur voor jou het meest belangrijk is. 

• Kies voor gecoate frites met een dunnere snijmaat,  
als krokantheid jou eerste prioriteit is.  

• Bereid de frites altijd als laatste om zo kort mogelijk 
voor vertrek toe te voegen aan de bestelling.  

• Voeg geen zout toe, maar geef het er apart bij.  
Zo blijft de frites langer krokant. 

• Verpak sauzen en toppings apart van de frites. 

• Doe geen servetten in de fritesverpakking, want dat 
zorgt ervoor dat de frites sneller slap worden. 

• Maak gaten in je verpakking. De ventilatie voorkomt  
dat de frites vochtig en slap wordt. 
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Bron: onderzoek Aviko Innovation & Development, april 2020

Frites



Verpakkingsoplossingen
Je krijgt het beste resultaat op krokantheid met:

• Een compacte kartonnen ongecoate doos  
 met ventilatiegaten. 
• Een papierenzak met ventilatiegaten.
• Een kartonnen doos met ventilatiegaten.

Bron: onderzoek Aviko Innovation & Development, april 2020
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Voeg waarde toe
Er zijn veel bezorgmogelijkheden voor de klant om uit te kiezen. 
Neem die extra stap om ze voor jou te laten kiezen. Enkele eenvoudige 
mogelijkheden:

Bezorg een glimlach!
Laat zien dat je om je klant geeft. Vertel dat je het met liefde hebt 
gemaakt en dat je hoopt dat ze ervan zullen genieten. Dat kan 
heel eenvoudig door een zelfgeschreven kaartje toe te voegen 
of een gepersonaliseerde sticker, door even een tekstje op de 
bezorgverpakking  te schrijven of door het toevoegen van een ‘tag’  
aan je bezorgtas. 
 

Maak het zelf!
Verras met zelfgemaakte mayonnaise. Wij hebben 6 verschillende 
mayonaiserecepten voor jou. Makkelijk zelf te maken. Vraag de 
receptenflyer.

the sparkle in home deliveryCocktail-/hummus 
mayonaise

Tofoenaise

Abrikozen- 
mayonaise

Italiaanse 
mayonaise

Curry 
mayonaise
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 Béarnaise- 
mayonaise



Appetizers 
• Traditionele eetmomenten verliezen terrein.
• 32% van alle consumpties in foodservice vinden plaats tussen of na de maaltijden.
• Borrelplanken om samen te delen zijn de trend van dit moment.  
• Bovendien leveren borrelplanken ook nog eens een hoge marge op.
• Aviko biedt 7 verschillende bezorgbestendige hapjes om uit te kiezen:  
 Philadelphia® Crispy Snacks, Spicy Sweet Corn Bites, Tomato Mozzarella Bites,  
 Cheesy Black Nuggets, Jalapeño Snacks, Mac’n Cheese triangles, Spicy Sweet 
 Corn Burger.
• De appetizers hebben een lange holdingtime, perfect voor bezorging.
• Het is de ideale manier om variatie in (vegetarische) snacks aan te bieden.

“Ik vind het leuk om van mijn borrelplank 
een klein feestje te maken. Natuurlijk 
doe ik dat graag net even anders dan mijn 
collega’s. Dus voegen wij waarde toe met 
de appetizers van Aviko. Het helpt je ook 
nog eens om variatie aan te brengen in 
vegetarische snacks. De kwaliteit van de 
appetizers is hoog, de meeste worden dan 
ook geproduceerd in Spanje: de thuisbasis 
van de tapas.”

Ivo Schellen
Chef
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Aardappel-
partjes

Philadelphia 
Crispy Snacks

Mac’n Cheese  
triangles

Spicy Sweet 
Corn Burger

Jalapeño Snacks

Presentatie maakt het verschil 
Soms is het gewoon de manier waarop je iets combineert en verpakt om al het 
verschil te maken. Met dit concept creëer je een nieuw bezorgmoment voor 
klanten. Een appetizer bezorgbox voor een borrelmoment thuis. Het is een 
moment van plezier, dus presenteer het ook zo!
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Wedges 
• Hoe vaker mensen eten bestellen, hoe meer ze op zoek zijn naar variatie.  

Aviko’s wedges zijn het perfecte antwoord. 
• Aviko’s wedges hebben een pure aardappelsmaak en een huisgemaakte 

uitstraling.
• Aviko biedt 3 heerlijke ‘delivery proof’ varianten om uit te kiezen: Garlic & Herbs, 

Spicy Jacket Wedges and Jacket wedges.
• Gebruik ze in combinatie met appetizers bij een borrelplank.



Mash 
Hoe vaker mensen eten bestellen, hoe vaker ze 
op zoek zijn naar gezonde en huisgemaakte type 
maaltijden.  

• Mash is een fantastisch product voor bezorging. 
• Het heeft een lange holdingtime.
• Het past bij de gezonde en huisgemaakte trend.
• Je kunt er eindeloos mee variëren.
• Aviko biedt een zeer gebruiksvriendelijke  
 huisgemaakte puree aan van hoge kwaliteit.
• Met maximale flexibiliteit omdat het bevroren 
 is en makkelijk te portioneren (GN-maten).
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“Ik heb gekozen voor bevroren aardappelpuree 
van Aviko vanwege de kwaliteit, zeker. In het 
begin had ik twijfels want een puree uit de vriezer 
wordt nat, je ziet dat bij het ontdooien. Maar ik 
wilde het toch proberen en experimenteerde 
er een beetje mee. Ik was positief verrast! Na 
het opwarmen van de puree moet je even goed 
mengen. Vervolgens voeg je er verschillende 
smaken aan toe, bijvoorbeeld: Parmezaanse 
kaas, zongedroogde tomaatjes, kruiden of wat 
dan ook. Gewoon een beetje liefde erin stoppen 
en klaar. Ik noem het: Intelligent gemak. Zo vers 
als het maar kan, topkwaliteit en lekker. Het is 
ook een flexibel product omdat het bevroren is, 
eenvoudig te berekenen, minder afval. Duizenden 
mogelijkheden met één product”

David Girault
Chef-kok
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FRIES

the sparkle in home delivery

Een nieuw concept: 
Mash Bowls 
• Mash Bowls worden de nieuwe trend.
• Maak je eigen digitale Mash Bowl bar en laat je klanten kiezen.
• Het is zo makkelijk en je kunt er eindeloos mee variëren.

In
sp

ira
tie



Product Artikelnr Inhoud doos Bereiding

SuperCrunch Frites 
7mm

806689 4 x 2500 g Friteuse 2,5 - 3 min. 175°C

SuperCrunch Frites
9,5 mm

806704 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
skin-on 9,5 mm 

806698 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
15 mm

806703 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
Steakhouse

806705 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

Philadelphia® 
Crispy Snacks

804871 3 x 1000 g Friteuse 3 min. 175°C
Combi-Steamer 7 min. 220°C

Spicy Sweet Corn
Bites

806536 5 x 1000 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Oven 10 - 15 min. 200°C

Tomato Mozzarella
Bites

807453 5 x 1000 g Friteuse 1,5 min. 175°C

Cheesy Black
Nuggets

806373 5 x 1000 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C



Product Artikelnr Inhoud doos Bereiding

Jalapeño Snacks 802184 3 x 1000 g Friteuse 4 - 4,5 min. 175°C
Oven 12 - 15 min. 220°C
Combi-Steamer 12 - 15 min. 220°C

Mac ‘n Cheese
Triangles

807479 6 x 1000 g Friteuse 3,5 min. 175°C

Spicy Sweet Corn 
Burger

806537 4 x 1500 g Friteuse 4,5 - 5 min. 175°C
Oven 15 - 20 min. 200°C

Wedges Garlic & 
Herbs

803821 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Oven 15 min. 200°C
Combi-Steamer 10 - 15 min. 220°C
Koekenpan 10 - 15 min.

Spicy Jacket Wedges 683500 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Oven 15 - 18 min. 200°C
Combi-Steamer 9 - 13 min. 190°C
Koekenpan 10 - 15 min.

Jacket Wedges 800264 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Oven 15 - 20 min. 200°C
Combi-Steamer 10 - 15 min. 200°C
Koekenpan 10 - 15 min.

Super Mash
Homemade

801757 4 x 2500 g Combi-Steamer 12 min. 120°C/ 50% stoom
Magnetron 4 min. 1350 Watt
High speed cooker 2 min. 100°C / 1 bar

Mashed Potatoes 804815 4 x 2500 g Combi-Steamer 12 min. 220°C / 50% stoom
Magnetron 4 min. 1350 Watt
High speed cooker 2 min. 100°C / 1 bar

HIGH-SPEED

HIGH-SPEED



Laten we het samen doen!
Laat ons weten wat jouw uitdagingen zijn in de keuken en bij het bezorgen.

Wij kijken graag samen met jou naar de beste oplossingen.
Ons verkoopteam en kenniscentrum helpen je graag.

Wij helpen je graag!
Wij inspireern je graag met de smaak, kwaliteit en het gemak van onze 
“bezorg”producten. Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer 

informatie, inspiratie of proefmonster. We zijn er om jou te helpen je 
maaltijdbezorgservice te laten groeien.
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Voor meer informatie:
Nederland

Tel. 0575 - 458 238
cscnederland@aviko.nl

www.avikofoodservice.nl

België
Tel. 0032 / 476/ 32 10 38

cscbelux@aviko.nl
www.aviko.be


