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• 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 maaltijdbehoeften te voorzien.

Kennis

De wereld
verandert

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 maaltijdbezorging 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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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.

Tips&Tricks

Frites

• 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.

Bron: onderzoek Aviko Innovation & Development, april 2020
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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.

Kennis

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

Je krijgt het beste resultaat op krokantheid met:

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

Oplossingen

Verpakkingsoplossingen

Bron: onderzoek Aviko Innovation & Development, april 2020

Papieren zak of doos
met ventilatiegaten

1. Plaats een
servet onder in
de zak.

2. Controleer of er
enkele gaatjes zitten
aan beide zijden van
de doos. Maak ze
anders zelf als ze er
niet zitten.

3. Verpak de
maaltijd in de
papieren bezorgtas
en plaats de frites
er pas op het
laatste moment
bovenop. Sluit de
papieren tas niet.

Kartonnen doos,
niet gecoat, met
ventilatiegaten

Foambox met
ventilatiegaten

1. Controleer of er
gaatjes in de doos
zitten, zodat de frites
kan ademen.

1. Maak enkele
gaatjes in de zijkant
van de box, zodat de
frites kan ademen.

2. Wikkel de burger
of sandwich in folie
om hem warm te
houden.

2. Wikkel de burger
of sandwich in folie
om hem warm te
houden.

3. Voeg de frites
op het laatste
moment toe.

3. Voeg de frites op
het laatste moment
toe.

4. Plaats alles
in de papieren
bezorgtas. Sluit de
papieren tas niet.

4. Plaats alles in de
papieren bezorgtas.
Sluit de papieren
tas niet.

De meest ideale situatie voor frites is als je alle componenten apart verpakt.
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Voeg waarde toe
Er zijn veel bezorgingsmogelijkheden voor de klant om uit te kiezen.
Neem die extra stap om ze voor jou te laten kiezen. Enkele eenvoudige
mogelijkheden:

Inspiratie

Frites

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.

Maak het zelf!

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

Curry
mayonaise
Italiaanse
mayonaise
Béarnaisemayonaise
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Abrikozenmayonaise
Cocktail-/hummus
mayonaise

Tofoenaise
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Logistieke gegevens
FRITES

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

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 delivery kenniscentrum helpen je graag.

Wij helpen je graag!
Wij inspireren 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 delivery
business te laten groeien.

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

FS20-20-025

Co-creatie

Laten we het samen doen!

