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the sparkle in home delivery

menu na dowóz
z wartością
dodaną dzięki 
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Gratiny Aviko - idealny wybór do 
menu na dowóz
Dla Twoich klientów gratiny to okazja spróbowania wyjątkowego przysmaku, a dla 
Ciebie możliwość dodania wartości i różnorodności do oferty na dowóz. Gratiny są także 
mniej wymagające, jeśli chodzi o dostawy niż produkty, w przypadku których liczy się 
chrupkość. Dzięki swojej konstrukcji długo utrzymują ciepło. Jak widać na wykresie, 
temperatura gratinów w opakowaniu do dostaw spada bardzo powoli i nawet po 
godzinie może pozostawać na poziomie powyżej 60°C, jeśli produkt został odpowiednio 
przygotowany i zapakowany od razu po upieczeniu.

Wyróżnij Twoje menu na dowóz 
poprzez jakość i szeroki wybór
Dostarczanie zyskowności

Urbanizacja, wygoda i digitalizacja napędzają zmiany w zachowaniach zakupowych 
konsumentów, widać to także w sektorze HoReCa. W połączeniu z bezprecedensowymi 
wydarzeniami minionego roku spowodowało to ogromny wzrost segmentu jedzenia na 
dowóz i na wynos. Restauracje pokazały wszechstronność i wdrożyły innowacje, żeby 
zaadaptować się w nowych warunkach i wykorzystać pojawiające się możliwości. Ale 
tylko ciągły rozwój zapewni utrzymanie się na szczycie tego trendu.

Gratiny Aviko to doskonałe rozwiązanie, które pomoże Ci maksymalnie wykorzystać 
szanse, jakie daje segment jedzenia na dowóz oraz umożliwi Ci wyróżnienie się na tle 
konkurencji, a Twoim klientom zapewni różnorodność i wysoką jakość.

Dodaj gratiny Aviko do menu na 
dowóz - wskazówki dotyczące 
przygotowania i pakowania
Dzięki temu, że długo utrzymują formę i wywołują efekt “wow”, gratiny są częstym 
elementem menu bankietowego. Te zalety pozostają niezmienne także w przypadku 
dostawy, dzięki czemu masz gwarancję, że gratiny dotrą do Twoich klientów 
w doskonałym stanie. Aby dać Ci pewność, że wybierzesz produkt odpowiedni 
do Twojej kuchni i menu, przygotowaliśmy podsumowanie rekomendowanych 
sposobów przygotowania i pakowania naszych gratinów.

Produkt Wielkość porcji 
na 1 opakowanie

Rekomendowane 
opakowanie

Sposób przygotowania*

Mrożone gratiny do 
systemu GN 200–250 g

Taca aluminiowa 
z papierową 

przykrywką (zdjąć 
pokrywkę na czas 

podgrzewania)

Piec konwekcyjny: 15 min, 200 °C, 50% pary  

Podgrzewać w opakowaniu

Mrożone gratiny 
w sztukach (100 g) 100–200 g

Papierowy powlekany 
kubek z przykrywką 

o poj. 250 lub 350 ml

Piec konwekcyjny: 20–22 min, 200 °C, 50% pary
Piec hybrydowy: 2 szt., 250°C, 1:50–2:10 min,
30–40% nawiewu, 100% mikrofala
Produkt zapakować po podgrzaniu

Jakiekolwiek są Twoje potrzeby: szybkość przygotowania, zróżnicowanie menu czy 
kontrola food cost, w portfolio Aviko znajdziesz gratiny odpowiednie dla Ciebie:
• szybkość: gratiny Aviko wystarczy podzielić na porcje i podgrzać,
• kontrola wielkości porcji i przejrzysta kalkulacja: wybierz gratiny w sztukach,
• różnorodność: wybierz gratiny w sztukach, dostępne w wielu wariantach 

smakowych, m.in. z pomidorami i mozarellą, grzybami, brokułami, szpinakiem 
i serem Ementaler albo z batatów,

• do samodzielnego porcjowania: gratiny do systemu GN - z serem i śmietanką 
lub z batatów.

Rośnie popularność posiłków zamawianych do samodzielnego podgrzania w domu, 
a gratiny to doskonały produkt do takiego typu oferty.

Pozwól, żeby nasze gratiny pracowały dla Ciebie!

* Nastawy urządzeń mogą się różnić w zależności od typu i marki, rekomendujemy wykonanie testów na sprzęcie, którego 
Państwo używacie
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CZAS POZOSTAWANIA W OPAKOWANIU DO DOSTAW (MINUTY)

Test bazował na 2 szt. gratinów 
umieszczonych w kubeczku 

z pokrywką

Źródło: badanie Działu Innowacji i Rozwoju Aviko, 
październik 2020
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Gratiny w dostawie – od Gratiny w dostawie – od 
ekskluzywnego dodatku do ekskluzywnego dodatku do 
gwiazdy na talerzugwiazdy na talerzuIn
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GRATINY Z BATATÓW 
Z KURKIEM CZERWONYM

GRATINY ZIEMNIACZANE 
GRATINY ZIEMNIACZANE Z GRZYBAMI LESNYMI 
Z GRZYBAMI LESNYMI Z  PIERSIA KACZKI, 

Z  PIERSIA KACZKI, SZPARAGAMI I GRZYBAMI
SZPARAGAMI I GRZYBAMI

´́

Gratiny 

ziemniaczane do 

systemu GN ze 

stekiem i sałatką

Gratiny ziemniaczane 

z serem Ementaler 

i smietanka 

z pieczonymi 

warzywami
´

Gratiny Tradycyjne z serem 

i smietanka z combrem jagniecym 

i marchewka´

Gratiny ziemniaczane 
z pomidorami i serem 

mozzarella z chrupiacymi 
sardynkami i salatka´



Gratiny Aviko doskonale sprawdzą się w menu na dowóz  i na wynos, ponieważ…

Produkt Kod produktu Opakowanie

Gratiny ziemniaczane z serem 
Ementaler i śmietanką 801751

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny Tradycyjne z serem 
i śmietanką 803665

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny w różnych wariantach smakowych
• różne smaki, które można wykorzystać w wielu typach menu,
• wszechstronność użycia, od przystawek po dania główne,
• łatwa kontrola wielkości porcji, brak odpadów i niższe koszty w kuchni.

Mini gratiny
• 35 g/szt., doskonałe rozwiązanie do cateringu.

Gratiny ziemniaczane do systemu 
GN (Gastro Norm) 805961

4 x 2,5 kg

35 g/szt.

Gratiny z batatów do systemu 
GN (Gastro Norm) 806386

4 x 2,5 kg

35 g/szt. 

Mini gratiny ze szparagami 
i parmezanem 804401

10 x 1 kg

35 g/szt.

Mini gratiny z pasternakiem 
i topinamburem 804402

10 x 1 kg

35 g/szt.

Mini gratiny z ziołami 807057
10 x 1 kg

35 g/szt.

Gratiny do systemu GN
• domowy wygląd,
• wygodne w użyciu i porcjowaniu,
• szybkie i proste rozwiązanie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości,
• można je serwować klasycznie lub wzbogacić innymi składnikami.

Gratiny z batatów 806301
6 x 1,05 kg

75 g/szt.

Gratiny z batatów
• wyjątkowy dodatek, który podnosi atrakcyjność talerza,
• bataty są obecnie bardzo modne,
• smak i wygląd, które wywołują efekt “wow”,
• łatwa kontrola wielkości porcji, brak odpadów i niższe koszty w kuchni.

Gratiny klasyczne
• klasyczny smak, który możesz wzbogacić dodatkami według własnego uznania,
• wszechstronność  zastosowań, doskonałe z sałatką lub jako dodatek do mięsa/ryby,
• łatwa kontrola wielkości porcji, brak odpadów i niższe koszty w kuchni,
• Gratiny Tradycyjne mają naturalny, domowy wygląd.

the sparkle in home delivery

Gratiny ziemniaczane 
z brokułami 801753

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny ziemniaczane 
z pomidorami i serem mozzarella 801756

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny ziemniaczane z grzybami 
leśnymi 801754

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny ze szpinakiem i serem 
Ementaler 807458

6 x 1,5 kg

100 g/szt.

Gratiny z boczkiem i serem 
Reblochon 807402

6 x 1,5 kg

100 g/szt.
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Zróbmy to razem!
Podziel się z nami wyzwaniami, jakie stoją przed Tobą w zakresie oferty na 

dowóz. Chętnie pomożemy w znalezieniu rozwiązania dopasowanego do Twojego 
biznesu. Nasz zespół doradców ds. gastronomii służy swoim 

wsparciem - skontaktuj się z nami.

Chętnie pomożemy!
Chcielibyśmy zainspirować Cię smakiem, jakością i wygodą naszych 
produktów do oferty na dowóz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać 

informacje, inspiracje lub próbki produktów. Pomożemy Ci rozwinąć 
ofertę jedzenia na dowóz.

www.avikofoodservice.pl

Aviko HoReCa Polska

aviko_horeca_polska

Aviko HoReCa Polska

AVIKO FOODSERVICE Polska
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