
Ravintoloiden avaamisen 
yhteydessä vaikuttavat 

rajoitukset merkittävästi 
toiminnan tehokkuuteen. 

Pienemmällä 
pöytämäärällä pitää 

saada enemmän 
tuottoa. Aloita 

pöytien asettelusta 
    ja vähennä 

tuottamatonta rekvisiittaa 
maksimoidaksesi ruokailualue. 

Mieti miten palvelua voisi 
nopeuttaa; tilausten otto, 

liikkuminen tai maksaminen. 
Tee valmiita annosehdotuksia ja 

yhdistelmiä nopeuttaaksesi 
asiakkaan päätöksen

tekoa ja keittiön
ennakkovalmisteluja.

Lisäksi, kannusta 
tarjoilijoita

 lisämyyntiin.
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TURVALLISUUS ENSIN
Elintarviketurvallisuus on aina ollut etusijalla 

ravintola-alalla sekä asiakkaille että työntekijöille. 
COVID-19-viruksen torjumiseksi on entistä 

tärkeämpää noudattaa suosituksia: 
elintarviketurvallisuus, puhdistus ja desinfiointi, 

henkilökunnan terveyden seuranta, 
henkilökohtainen hygienia sekä etäisyyksien 

pitäminen. Älä epäröi suorittaa kaikkia 
turvallisuusvaiheita asiakkaittesi edessä. 

He tulevat vakuuttuneiksi, kun näkevät 
miten hyvää hygieniakäytäntöä 

suoritetaan käytännössä.

Hävikki on yksi yleisimmistä ja 
huonoimmin hoidetuista ongelmista 
ravintolatoiminnassa. Seuraa koko 
keittiön toimintaa ja tunnista 
tämä ongelma, niin katteet 
paranevat. Mieti miten 
jokaista raaka-ainetta 
voisi käyttää paremmin. 
Valvo ja monipuolista 
annoskokoja 
vähentääksesi hävikkiä. 
Pakasteet ja sous-vide 
tuotteet sopivat parhaiten
pidentämään käyttöaikaa
ja pitämään ravintoarvot tallessa.  

Kuluttajat ovat edelleen varovaisia joten pyri 
vakuuttamaan heidät. Ole valmis 

helpottamaan asiakkaittesi ahdistusta. 
Rakenna oma Q&A- kysymys&vastaus ohjeesi 

ja kouluta henkilökuntasi vastaamaan 
yleisimpiin kysymyksiin: "Kuinka turvallista on 
syödä tässä ravintolassa? Sairastuiko kukaan 

henkilökunnasta? Kuinka varmistatte että 
ruoka on turvallista? Kuinka puhdistatte 

ruokailuvälineet?

Tuottavuus ei ole sitä, että tehdään enemmän. 
Kyse on fiksun ruokalistan kehittämisestä, joka 
näyttää, tavoittaa sekä houkuttelee asiakkaita ja 
pitää tuotevarastoinnin pienempänä. 
Monipuolisuus, lisukkeiden ja pääruuan 
yhdistäminen, ruokalistan kehittäminen 
sekä annosten järkevä 
korostaminen pitäisi 
olla suuntaviivana kun 
uudistat ruokalistaasi.

Ruokien toimitus ei ole pelkästään 
asiakkaiden toive, se on osoittautunut myös 
parhaaksi tavaksi lisätä ravintolan myyntiä 
rajoitusten ja uusien aukiolo-aikojen vallitessa. 
Onnistuaksesi toimituksissa, valitse oikeat 
tuotteet joilla varmistat asiakkaiden 
tyytyväisyyden ja positiivisen palautteen. 
Hyvin kuljetusta kestävien tuotteiden avulla  
voit jopa laajentaa toimitusvarmuuttasi ja aluettasi. 
Mieti omaa kuljetusta tai liity olemassa oleviin.
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