
Passion för potatis och mer än Passion för potatis och mer än 
50 års erfarenhet – Aviko ger 50 års erfarenhet – Aviko ger 
inspiration och ökad lönsamhet. inspiration och ökad lönsamhet. 

avikonorden.se

På varje tallrik!

 Aviko Norden foodservice   



UNIK  COATING

SUPER CRUNCH  FRYSTA

Källa: Aviko Innovation & Development research, juni 2020

Produkt Artnr Vikt     Tillagning i fritös 175°C

Super Crunch 6 mm 5807723 4 x 2,5 kg             2,5 - 3 min

Super Crunch Skin On 6 mm 5807932 4 x 2,5 kg             2,5 - 3 min  

Super Crunch 7 mm 5806689 4 x 2,5 kg             2,5 - 3 min

Super Crunch 9,5 mm 5806704 4 x 2,5 kg             3 - 3,5 min

Super Crunch 9,5 mm Skin On 5806698 4 x 2,5 kg             3 - 3,5 min

Super Crunch 15 mm 5806703 4 x 2,5 kg             3 - 3,5 min

Super Crunch Steakhouse 5806705 4 x 2,5 kg             3 - 3,5 min
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Super Crunch pommes frites har en unik 
glutenfri coating som fungerar som en barriär 
för fukt. Detta gör att Avikos coatade pommes 
frites behåller sin form och att de håller sig 
varma och krispiga.  
Super Crunch är perfekta på restaurang- 
menyn och klarar även de höga krav på 
värmehållning och krispighet som ställs på  
take away och hemleverans.

Undersökningar visar att  Super Crunch Fresh överträffar pommes frites utan  
coating med 135 % i krispighet efter 20 min i take away-förpackning.
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√ Efterfrågan på coatade pommes frites fortsätter att öka och har varit en 
       del av lösningen i en tid då hemleverans och take away blivit allt viktigare.  

√ Unik coating gör att krispigheten håller i 20 minuter. 

√ Fler och fler har upptäckt den otroliga kvaliteten på Super Crunch.  
       De senaste fem åren har Super Crunch blivit en succé runt om i världen 
       och inte minst i Sverige. Försäljningen har tiodubblats!
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UNIK  COATING

SUPER CRUNCH  FÄRSKA
√    Fantastisk krispighet i 30 minuter och upp till 1 timme under värmelampa. 

√    Kvalitetstestade för hemkörning och take away. Nöjdare gäster ger bättre  
       omdömen och mer försäljning.

√  Passar utmärkt om du inte har frysmöjlighet.

Produkt Artnr Vikt   Tillagning i fritös 175°C

Super Crunch Fresh 11 mm 4806639 2 x 4,5 kg                3 min
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√  Coatade pommes är mest lämpade för hemleverans och take away.
 
√  Välj en tjockare storlek på dina coatade pommes om du vill ha 
     mycket potatissmak och bevara värmen längre. 

√  Välj en tunnare storlek på dina pommes om krispigheten är
     mest prioriterad. 

√  Krydda inte med salt direkt utan skicka istället med salt och
     kryddor. Det minskar risken för att dina pommes ska bli fuktiga. 

√  Packa dippsåser separat. 

√  Lägg inte servetter i lådan/kartongen då det ökar fuktigheten 
     och gör pommes mjuka. 

√  Använd kartonger med hål eller gör hål i kartongen. 
     Ventilationen förhindrar att pommesen kvävs och blir fuktig.

 81 % av kunderna skulle beställa pommes oftare om de visste 
att de var krispiga vid leverans!

Tips för hemleverans & take away:

HEMLEVERANS  DEN PERFEKTA LÖSNINGEN

 avikonorden.se    I   info@avikonorden.se    I   +46 (0) 42-38 60 30

Beskrivningar från restauranger som 
serverar Super Crunch:

Plötsligt började 

kunderna fråga 

var de fantastiska 

pommesen kom från!

Äntligen är
pommesen krispiga

vid leveransJag har provat många 
produkter och 

 Super Crunch  har 
utan tvivel bäst kvalitet!


