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KAKSINKERTAINEN 
KEVYT PÄÄLLYSTYS 
TAKAA ERITYISEN 

RAPEUDEN!

HERKULLINEN  
SIPULINMAKU

TRENDIKÄS MAKU! 
Maku, joka on kuluttajille tuttu, mutta nyt pienessä 
muodossa. Pienet sipulirenkaat herättävät varmasti 
kuluttajissa kiinnostusta.

MONIPUOLISET – 
SOpII RUOKALISTAAN KUIN 
RUOKALISTAAN
Voit olla luova ja käyttää pieniä sipulirenkaita koko päivän 
ajan niiden monipuolisuuden ansiosta.  
Alkupaloina, sivuruokina, jaettavana annoksena tai sen osana 
– pienet sipulirenkaat ovat kaikissa muodoissa erinomainen 
tapa muuttaa ruokalistaasi.  

YHDENMUKAISET
Huippulaadukkaat sipulirenkaat tarjoavat yhdenmukaisuutta, 
jota asiakkaat rakastavat kerran toisensa jälkeen.

MUKAAN OTETTAVA
Erinomaisen päällystyksensä ansiosta pienet sipulirenkaat 
pysyvät lämpimämpinä ja rapeampina pidemmän aikaa 
– ne sopivat täydellisesti mukaan otettaviksi ja kotiin 
toimitettaviksi! 

VOITOT
• Alkupalat, pienet annokset ja baarinaposteltavat kuuluvat 

kannattavimpiin annoksiin. 

• Kuluttajat tuntevat saavansa enemmän vastinetta rahoilleen.

• Käytä ”myyntilisäyksinä” annoksiin, myös toimitettavien 
ruokien tarjonnassa.

Lähteet: 1 Food Navigator, ”Bite-size foods are more rewarding, study suggests” (2017)

MUKAVA 
ANNOSKOKO

HELPPO 
VALMISTAA

HELPPO 
ANNOSTELLA

SIPULIRENKAAT OVAT RUOKALISTAN 
TODELLISET SANKARIT
Sipulirenkaat ovat suosituin amerikkalainen alkupala Euroopassa ja houkuttelee vuosi vuodelta 
enemmän asiakkaita. Ne ovat aina hitti kuluttajien keskuudessa ja ruokalistasi sankareita! 

Olemme nyt laajentaneet sipulirengasvalikoimaamme. Kokeile siis uusia

PIENIÄ SIPULIRENKAITA! 
Ne hämmästyttävät asiakkaitasi viidellä supervoimallaan…

Tutkimukset osoittavat  
kuluttajien pitävän nykyään 

enemmän pikkupurtavasta kuin 
täysistä aterioista, koska se 
koetaan palkitsevammaksi ja 

suuremman tyytyvyyden tunteen 
antavaksi ruoaksi1

200˚C
8 min

1/2 175˚C
2,5–3 min  

AINESOSAT:  Sipuli (48 %), korppujauhot (17,5 %) (vehnäjauho, suola, hiiva), vehnäjauho, 
auringonkukkaöljy, vesi, sokeri, suola, vehnäkuitu, vehnätärkkelys, riisijauho, hyytelöimisaine: 
E401, stabilointiaine: E339ii, sakeuttamisaineet: E415 ja E466. Sisältää: gluteiinia.

18 KUUKAUTTA PAKKAUKSEN 
KOKO 6×1 kg

SÄILYTYS: -18˚C
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VIERAILE WWW.MCCAIN-FOODSERVICE.FI 
JA TEE SIPULIRENKAISTA RUOKALISTASI SUPERSANKAREITA

2,5 min  
175˚C

8 min 
200˚C

6×1 kg

MAUSTEISET SIPULIRENKAAT 100008023

Sipulirenkaat rapeassa mausteisessa taikinassa,  50–70 kpl per pakkaus 
esipaistettuina ja jäädytettyinä kpl paino n. 14–20 gr

2,5 min  
175˚C

13 min 
200˚C

20 kpl 2 min 10 s 260˚C
5 kpl 1 min 45 s 260˚C 

6×1 kg

OHUIKSI LEIKATUT OLUTTAIKINASIPULIRENKAAT 306501

Ohuiksi leikatut sipulirenkaat rapeassa oluttaikinassa,  50–70 kpl per pakkaus 
esipaistettuina ja jäädytettyinä kpl paino n. 14–20 gr

14 min 
200˚C

20 pc 2 min 15 s 260˚C
5 pc 1,5 min 260˚C 

10×1 kg2,5 min  
175˚C

PANEROIDUT SIPULIRENKAAT 110601

Valmistettu sipuleista ja jauhoista, korppujauhoilla 53–68 kpl per pakkaus 
päällystettyinä ja jäädytettyinä kpl paino n.16 gr

VAIHTOEHTOMME

2,5 min  
175˚C

11 min 
220˚C

20 pc 2 min 10 s 260˚C
5 pc 1 min 45 s 260˚C 

6×1 kg

PAKSUIKSI LEIKATUT OLUTTAIKINASIPULIRENKAAT  590801

Paksuiksi leikatut sipulirenkaat rapeassa oluttaikinassa,  32–50 kpl per pakkaus  
esipaistettuina ja jäädytettyinä kpl paino n. 20–31 gr

OPTIMAALINEN ANNOSTELU

PIENET RAPEAT SIPULIRENKAAT  1000009959

Kaksinkertaisella päällysteellä pienet sipulirenkaat pysyvät   90–110 kpl per pakkaus 
kuumempina ja rapeampina pidemmän aikaa! kpl paino n. 10 gr

SOPIVAT ERINOMAISESTI KOTIIN TOIMITETTAVIKSI
8 min 
200˚C

6×1 kg2,5 min  
175˚C


