
Kun maailma on nyt tämän uuden haasteen edessä, 
monen elämä on kääntynyt päälaelleen ja kaikki matkailu 
on ollut erittäin rajallista. Ihmisiä kehotetaan edelleen 
pysymään kotona, asiakkaat kaipaavat nyt enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin vapautta, lomailun monia 
vaihtoehtoja ja monipuolisuutta.
Valmistaudu vastaamaan asiakkaittesi tarpei-
siin, tarjoamalla erilaisia teemaruokia, kuten 
Amerikkalaiset Chiliperunat tai Korealaiset 
Kanansiivet.

* DATASSENTIAL’S FOODBYTES: 2020 TRENDS

Korealaisia kanansiipiä 
tarjoillaan maailman-
laajuisesti, erinomainen 
mukaanotettava tai ja-
etulla lautasella 

Mukaan otettavat välipalat 
ja loaded ranskalaiset ovat 
ruokatrendin huipulla

NYT ON OIKEA HETKI TARJOTA  
MAKUJENMAAILMA! 

MATKUSTAMINEN 
JA LOMAILU 4

A spice with notes of black 
pepper, cardamom, and 
citrus mixed with floral 
flavors. Perfect for seafood, 
drinks, or desserts.

Fermented pineapple 
 - based beverage.

High in protein, calcium and 
potassium superfood great 
addition to desserts and 
baked goods. 

Chicken lightly 
coated in flour 
and deep-fried.

Dried chili pepper, 
which has a smoky, 
almost raisinish 
taste.

GRAINS 
OF PARADISE

TEPACHE

PILI NUTS

KARAAGEURFA BIBER

SUOSITUIMMAT MAUT MAAILMALLA*

7 ULKONASYÖMISTRENDIÄ
JOITA ASIAKKAASI
KAIPAAVAT

TOGETHER WE CAN GET

Näinä outoina ennennäkemättöminä  
aikoina tiedämme, että asiakkaat 
kaipaavat asioita, mitkä tuottavat 
heille mielihyvää – kuten sosiaaliset
tilaisuudet ruuan ja ruokailun 
yhteydessä.
Tässä 7 trendiä, mitkä sinun on 
hyvä tiedostaa ilahduttaaksesi 
asiakkaitasi, kun avaat taas 
ravintolasi.

Ihmiset ympäri maailmaa ovat käyttäneet tämän ka-
ranteeniajan rentoutumiseen ja tapojensa pohtimiseen, 
ja useat ovat alkaneet toteuttamaan uusia ruokavalioi-
ta, liikuntaohjelmia ja terveellisempää syömistä. Tämän 
ajanjakson jälkeen, näemme todennäköisesti kasvua 
vegaaneissa, fleksitaariaaneissa sekä ruokailijoita jotka 
ovat terveystietoisempia ulkona syödessään.

Koska asiakkaat ovat olleet kotonaan niin 
kauan, ovat he seikkailunhaluisempia kuin 
koskaan. Asiakkaat ovat todennäköisesti 
halukkaampia ja avoimempia kokeilemaan 
uusia ainesosia, kuten uusia vihanneksia ja 
syötäviä kukkia. Vähenevä lihankulutus joh-
taa todennäköisemmin siihen, että ihmiset 
tulevat rohkeammiksi vihannes- ja kalava-
linnoissaan. Miksi et veisi annoksiasi aske-
leen pidemmälle ja tarjoile heille todellisia 
WOW-elämyksiä. Vuorovaikutuksen mah-
dollisuus, kuten itse valittavien kastikkeiden 
lisääminen annoksiin, ilahduttavat varmas-
ti asiakkaitasi lautasella olevien uusien ai-
nesosien rinnalla.

Kun on kyse hemmottelusta, kotona olevat 
vaihtoehdot ovat rajalliset, koska monilla 
kuluttajilla ei ole laitteita, raaka-aineita 
saati taitoja valmistaakseen haluamiaan 
annoksia. Laitteet, kuten rasvakeitin, eivät 
välttämättä ole saatavilla, joten asiakkaat 
todella kaipaavat herkullisia, hemmottelevia 
ja hyviä ruokia. Monien viikkojen tavallisten 
kotiruokien valmistamisen jälkeen, useat 
asiakkaat alkavat aktiivisesti etsiä 
hemmotteluvaihtoehtoja korvatakseen 
menetetyt kokemukset. Varmista, että olet 
valmis tähän käyttämällä reseptejämme.

HEMMOTTELU

SEIKKAILU
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UUDET ”SUPERRUOAT”, SUPERHEDELMÄT JA RAAKA-AINEET OVAT KORKEALLA ASI-
AKKAIDEN ASIALISTALLA, YHDESSÄ KESTÄVÄN SYÖMISEN KANSSA = EI LENTOMAT-
KAILUA, PAIKALLISESTI TUOTETUT SEKÄ LUOMUTUOTTEET. TÄMÄ TRENDI ON HELPPO 
SISÄLLYTTÄÄ RUOKALISTAASI, VOIT ESIMERKIKSI ILAHDUTTAA TERVEYSTIETOISIA 
ASIAKKAITASI TARJOAMALLA FLEKSITAARISIA VAIHTOEHTOJA, LIHAJÄLJITELMIÄ JA 
PAIKALLISIA RAAKA-AINEITA.

SUPERRUUAT OVAT 
EDELLEEN KUUMA TRENDI
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Nyt, enemmän kuin koskaan, on 
kyse mausta! Muutaman vii-
me kuukauden aikana asi-
akkaasi ovat syöneet 
yksinkertaisempia 
ruokia – koska ra-
vintoloissa käy-
tettävät kor-
kealuokkaiset 
a i n e s o s a t 
eivät ole ol-
leet kuluttaji-
en saatavilla. 
Vaihtoehtoiset 
ruokakulttuu-
rit eivät välttä-
mättä ole kaik-
kien ulottuvilla 
kotona, ja nykyiset 
ilmasto-olosuhteet 
vaikeuttavat jopa pe-
rusraaka-aineiden saantia. 

Kaikilla ei ole aikaa, tilaa, rahaa tai 
taitoja valmistaa tuntemiaan 

ja rakastamiaan ruokia. 
Asiakkat kaipaavat 

maukkaita annoksia, 
niin perinteisiä kuin 

kansainvälisiäkin, 
mitkä ovat ol-
leet kadoksissa 
pitkään heidän 
lautasiltaan. 
Koska ruoan 
valmistus ko-
tona on rajoit-
tunutta, etsivät 

asiakkaat nyt 
makuelämyksiä, 

kun he tilaavat 
ensimmäisiä ateri-

oitansa kotinsa ulko-
puolella. Varmista että 

olet valmis!

MAKUNYSTYRÖIDEN HEMMOTTELU

TERVEYS

Näinä vaikeina aikoina asiakkaat himoitsevat 
tuttua ja rakastamaansa ruokaa. Tosiasia on, 
että stressin vaikutuksesta ihmiset kääntyvät 
lohturuuan ja varsinkin jälkiruokien puoleen.
International Journal of Gastronomy and Food 
Science määrittelee lohturuuan sellaiseksi 
elintarvikkeeksi, joka tarjoaa “lohdutusta ja 
hyvinvoinnin tunnetta”. Lohturuoka liittyy usein 
lapsuuteen tai kotiruokaan, ja se valmistetaan 
usein ”yksinkertaisella tai perinteisellä” tavalla.

LOHTURUOKA2

Nyt on hyvä hetki tuoda perinteiset ruoat uudelleen takaisin, kehittää niitä ehkä ajankohtaisiksi 
käyttämällä mahdollisesti joitain odottamattomia ainesosia, mitkä täydentävät annoksen 
makuelämystä. Muokkaa ruokalistaasi niin, että vaikka siellä on ne tutut ja turvalliset 
vaihtoehdot, sieltä löytyy myös jotain mikä tarjoaa asiakkaillesi WOW-efektin.

Katso esimerkki, kuinka lohturuoka toimi kriisin aikana

EXAMPLES OF RECESSION-PROOF CATEGORIES IN EUROPE

Impulse ice cream 
purchases grew 11% in 

France, while retail sales 
stagnated.

Ice cream in France Confectionery in UK

CATEGORY GROWTH IN 2009 RETAIL GROWTH IN 2009

Assorted boxed 
chocolate in Germany

The trend of comfort- 
-eating stimulated sugar 
confectionery sales in UK 

in 2009.

Chocolate sales in 
Germany were driven by 
demand for high-quality 

treats offering instant 
indulgence to relieve 

stress.

11% 11% 12%

0,0% 1,2% -1,0%

Back to the game

Yksi suurimmista tekijöistä ulkona syömisen valitsemiselle on sen tarjoamat mahdollisuudet 
erilaisiin kokemuksiin kuin itse tehty ruoka. Yhä useampi asiakas odottaa enemmän 
kuin pelkkää ruokaa – he etsivät jännitystä, WOW-tekijää ja Instagramiin sopivaa 
sisältöä. Sosiaalisen median kasvaessa, jokainen keittiöstä lähtevä annos on ravintolasi 
mainos, joten varmista että se on erinomainen! Nuoremmat ruokailijat käyttävät 
todennäköisemmin Instagramia (20%), kun taas Facebook on usein yli 45-vuotiaitten 
valinta (26%) ja he seuraavat ystäviensä suosituksia oppaana valinnoilleen. Varmista, 
että erotut joukosta useampia aisteja kutkuttavilla vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi 
savunmakuisella Gin&Tonicilla maustetuilla Crispers perunoilla.

SOSIAALINEN MEDIA5

EUROOPPALAISISTA 
KULUTTAJISTA 
VÄLTTÄVÄT PUNAISTA 
LIHAA

ENGLANNIN 
KULUTTAJISTA OVAT 
HUOLISSAAN ELÄINTEN 
HYVINVOINNISTA

ITALIALAISISTA 
KULUTTAJISTA LISÄÄVÄT 
KASVISRUOKIA 
RUOKAVALIOONSA14% 30%38%

KATSO MCCAININ VIHJEET 
KUINKA KOMMUNIKOIDA 

SOSIAALISESSA MEDIASSA

McCAIN SOCIAL MEDIA TOOLKIT

WE’RE IN THIS
TOGETHER 

Maintaining a strong takeout and delivery service has never been more 
important to our industry than it is now. Our goal is to help keep 

communities fed and businesses running by serving as a resource of 
information and reassurance to restaurant owners and operators. After all, 

the best way to get through any challenge is to get through it together.

RESOURCES FOR RESTAURANTS ADJUSTING TAKEOUT AND DELIVERY SERVICES

Find solutions to communicate your takeout and delivery offerings 
with posts you can customize for Facebook, Instagram and Twitter.

Asiakkailtasi puuttuu
LÖYDÄ MITÄ

Voimme Katsoa Tulevaan
YHDESSÄ 


