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ON AEG

VALIDA
KARP
Alatasa soovitatakse ”kastist välja” mõelda.
Meie teemegi sellega algust kui räägime karpidest.
Ja eriti sellest, mis nende nutikate karbikeste sees on!
Karbikestes on rikkalik maitsetemaailm.
See ongi ”Streat at-home World-To-Go”.
Tänapäeval on inimesed tundide viisi kodust eemal.
Nad vaevlevad pidevas ajapuuduses,
ehkki maailm on tulvil meeletult häid valikuid,
uusi tehnoloogiaid ja mugavust.
Mida põnevat ja toitvat õhtusöögiks lauale panna
võib olla üks paras peavalu.
Nutikad valivad otsetee.
Nad mõtlevad ”kastist väljas” ja valivad karbi.

Seega - on aeg valida karp.
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OTSETEE
ON NUTIKAS
LAHENDUS

Kallis, kas õhtusöök
on valmis?

Eip, kiire, sry!!

Võtan kusagilt miskit?
Tulen küll hilja. Tööl veel.

Toon tänavatoitu?

Uuringud väidavad, et tarbijad eelistavad lahendusi,
mis teeks elu veidi lihtsamaks ja maitsvamaks.
Valmistoit ei sobi kõigile, sest kiirtoidu söömine
võib tekitada süütunde.
Võtad toidult kile ning selle all on ”plastmasstoit”.
Muretsed lisaainete ja toiteväärtuste pärast. Kirud
ennast, kui midagi taas mikrolaineahju pistad...
 elgub, et lahendused, mis peaksid elu lihtsamaks
S
muutma ja hea enesetunde tekitama, ei toimi.
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USUME,
ET TOIT
PEAB SIND
ÕNNELIKUKS
TEGEMA
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Eks igaüks sooviks ju kõik road algusest lõpuni ise kokata,
aga elul on tihtipeale muud plaanid.
Ollakse ju tüdinud üht- ja sedasama sööma, pirtsakatele
sööjatele meele järgi olema või lihtsalt väsinud... 
Tarbijad soovivad õhtusöögiks pakkuda tervislikke, toitvaid
ja põnevaid roogasid, kuid sageli on üleminek tööpäevalt
meeldivale õhtusöögile stressirohke. Me räägime siinkohal
nii üksikutest inimestest, paaridest kui ka peredest.
Ei ole just lihtne mõelda välja tervislikke ja põnevaid toite,
mis kõigile meeldiks. Aga meie oleme seda teinud:
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KÖÖGIVILJA
SRIRACHA

FRITTATAD

SÕNA LEVIB

P E E D I - F E TA J U U S T U S A L AT I G A

TÄNAVAL

RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF21

Inimesed tunnevad vajadust tänavatoidu maitsete järele!
Mida rohkem nad proovivad, seda rohkem ostavad.
Ja mida vürtsisem, seda parem!

KÖÖGIVILJA FRITTATA

Eriti just milleeniumipõlvkonna jaoks, kes tahab kodus nautida
samu maitseid nagu kodust väljas – 91% neist ütleb, et on nüüd
valmis ka kodus süüa tegema.*
Pooled tarbijatest söövad tänavatoitu iga nädal ning
20% sööb ülepäeviti.**
Mehhiko, Tai, India ja Ameerika toidud on kõige
populaarsemad.**

PEEDIFETAJUUSTUSALAT

43% tarbijatest kinnitavad, et on valmis ostma 
tänavatoidust inspireeritud kiirtoitu.#
Nii et mida sa veel ootad?
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* Eliori raport „The Millennial Eater“, 2014
** Santa Maria Foodservice’i tellitud ja
Boxcleveri läbi viidud uuring: tarbijate
suhtumine tänavatoitu, 2016

# Santa Maria Foodservice’i tellitud
ja Scandinfo läbi viidud kvalitatiivne
uuring: tarbijate suhtumine tänavatoidust
inspireeritud kiirtoitu, 2015

Meie itaaliapärane köögiviljaomlett on tervislik
ja värskendab vaimu. Paku klientidele k
 indlasti
meie uusimat vürtsikat kastet ehk t rendikat
Aasia Srirachat. Pane hakitud k
 öögiviljad valmis
ning kliendid saavad need kodus kastme ja
munadega omletiks valmis küpsetada.
Värvikas peedi-fetajuustusalat kuulub asja
juurde, nii et tee ka see valmis ja pane karpi.
Tähelepanu, valmis olla, kokka ja naudi!

SRIRACHA KASTE
STREAT AT-HOME
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GURMAANLUS

TO-GO

Maailm on üks toimekas paik. Ja liigub suurema mugavuse
poole. See on tänavatoit sinu kodus. Muuda see enda
maailmaks ja näed, millist kasu see toob – v
 õimaldab tõsta
müügileti läbimüüki 13,5% võrra.*

MEIE STREAT AT-HOME KOMPLEKTIDE
ABIL SAAD VALMISTADA JÄRGMISI TOITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veise brisket Piri-Piri maisisalsa ja marineeritud punase sibulaga
Berliini karrivorst
Jamaika Jerk kana riisi, karamellise ananassi ja värske jogurtiga
Kimchi ja suitsuse BBQ-kanaga quesadilla
Pad Thai
Sealiha-carnitad guacamole ja hapukoorega
Köögiviljade ja Sriracha kastmega frittatad ja peedi-fetajuustusalat
Habanero juustuburger
Pulled pork Piri Piri maisisalsa ja marineeritud punase sibulaga

Tagasiside tarbijatelt on, et neid
isutavad rebitud sealiha, veise brisket,
Jerk-kana, sealiha-carnitad ja
gurmeeburgerid.
Lonely Planeti andmetel on karrivorst
praegu üks maailma lemmikumaid
tänavatoite ning kimchi ja marineeritud
aedviljad on tõeliselt tasemel lisandid.*

Oleme kõige eest hoolt kandnud ja
pakume tänavatoitu ilma igasuguse
stressita. Kui kõik koostisosad
on värsked ja toitvad, on see ka
süümekavaba tänavatoit.

Selliste toitude valmistamine on
aeganõudev.
Need vajavad armastust ja tähelepanu,
mida sageli pole aega pakkuda.
Siin tulevadki mängu meie professio
naalsed kokad – neil on aega ja kliendid
saavad kodus toidu lihtsalt viimistleda.
Võtame näiteks meie veise brisketi
retsept... liha tuleb maitseainetega
hoolikalt sisse hõõruda, armastusega
fooliumisse pakkida ja küpsetada nii
viis-kuus tundi, kuni kokad muu ette
valmistavad. See on selline aeg, mida
enamikul teie klientidel ei ole. Nii et
neil on hea meel, kui jääb vaid saiade
röstimine ja toidu kokkupanek.
Lihtne.

* Scandinfo kvalitatiivne uuring: tarbijate suhtumine erinevatesse tänavatoitudesse, 2015
Lonely Planeti reisijuhi maailma parimate tänavatoitude TOP 100

Streat-at-home on õhtusöök, mille kliendid saavad soovi k
 orral
töölt koju minnes kaasa haarata. Ei mingit pinget.
Viis lihtsat sammu, mille abil saad pakkuda klientidele koju
viimiseks ehtsat värskelt valmistatud tänavatoitu.

BERLIINI

RETSEPT VEEBIS:

1
2
3
4
5

recipe.sm/SF22

KARRIVORST

Sea oma lett valmis! Räägi igal hommikul klientidele,
mida õhtusöögiks pakute, ning too välja kolm-neli
päevapakkumist. Tee meie bränditud kauba abil nii
oma restoranis kui ka sellest väljaspool reklaami.
Tee tellimissüsteem lihtsaks! Müü lõunasööki e-posti teel
või kassas.

Tee see ahvatlevaks! Kui hind on alla 6,50 euro portsjonist,
on Streat at-home tihtipeale kiirtoidust odavam
(ja tervislikum)!
Hakka kokkama! Vali välja 10 inspireerivat maitset koos
retseptide ja pakendiga ning paku vinget õhtusööki!
Toidukomplektid pannakse sinu kokkade poolt osaliselt
või täielikult kokku, nii et kliendid saavad need kodus lihtsalt
soojendada ja lisada garneeringu.
Ole cool! Pakenda üksikud koostisosad bränditud
taaskasutatavatesse nõudesse.
Seejärel hoia karpe külmas, ostmiseks valmis.

Öeldakse, et kui sa pole Berliinis hommikul kell 4 karrivorsti söönud,
siis sa pole elanudki. See on tõsi vaid osaliselt. Meie arvates saab
suurepärast karrivorsti nautida ka oma kodus, eriti kui selle on
valmistanud ehtne kokk ja kui lisad sellele meie karrikastet.
Kas teadsid, et karrivorst on TripAdvisori andmetel nr 1 tänavatoit?
10 | STREAT AT-HOME

* 300 portsjonit päevas ehk 1500 portsjonit nädalas pakkuva leti
andmete alusel. Arvutamisel on arvesse võetud ka 204 lisaportsjonit
hinnaga 6,50 eurot portsjon.
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VEISE
BRISKET

RETSEPT VEEBIS:

ON

recipe.sm/SF23

PIRI-PIRI MAISISALSA
& MARINEERITUD
PUNASE SIBULAGA
Odavamate lihatükkide aeglaselt küpsetamine on praegu moes,
aga paljudel klientidel selleks ka aega on? Kui sina tegeled
esimese poolega, on sinu klientidel vägagi hea meel kodus
ülejäänu eest hoolt kanda. Pane neile lihtsalt kaasa pehmed
kuklid ja köögiviljad ning maitsev maisisalsa.
Edu on garanteeritud!

BRISKET

KUKLID

PIRI-PIRI
MAISISALSA

MARINEERITUD
PUNANE SIBUL & SALAT

PULLED
PORK
RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF24

MARINEERITUD PUNANE SIBUL
& KRÕMPSUV KAPSAS
Kes suudaks mahlasele rebitud sealihale ei öelda? Meie pulled
porki jaoks mõeldud spetsiaalne maitseainesegu on lihtne ja
ehe. Pane kotti krõmpsuv kapsasalat, marineeritud sibulad ja
lisaports BBQ-kastet ning lisa mõned pehmed kuklid – ja ongi
stressivaba õhtusöök valmis.

REBITUD SEALIHA
12 | STREAT-AT-HOME

KUKLID

KRÕMPSUV
KAPSASALAT

MARINEERITUD
SIBUL

BBQ-KASTE

JAMAIKA

JERK

KANA

RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF25

PAPAIARIIS

JERK KANA

JOGURTIKASTE

LAIM & KORIANDER

Kariibide toit on nüüdseks juba mitu aastat teema, millel tasub
silm peal hoida, kuna paljude tarbijate meelest on see ikka veel
liiga p
 aljudest menüüdest puudu.
Kuni toitlustajad sellega tegelema hakkavad, saad sina juba esiplaanile kerkida.
Paku külalistele vürtsikat Jamaika Jerk kana puuviljariisi, karamelliseeritud
ananassi ja jogurtiga.
Vürtsita seda meie Jerk maitseaineseguga, mis annab kanale juba enne grillile
minekut mõnusalt kuuma. Meie rikkalik ja vürtsikas Tellicherry must pipar viib
jogurtikastme hoopis uuele tasandile. Õhtusöök muutub palju põnevamaks.
Kui tarbijad otsivad kiirtoidust midagi huvitavamat, on aeg kohalikule
pitsakohale silmad ette teha!
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KIMCHI JA

SUITSUSE
BBQ-KANAGA

QUESADILLA
RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF26

KoMex, ideaalne kooslus Korea maitsete ja
Mehhiko lihtsusega. Oleme Kimchi valmistamise oma uue kiiretoimelise maitseainesegu
abil igati lihtsaks teinud. Sega lihtsalt maitse
aine kapsaga ja lase sellel mõnda aega külmkapis seista. Siis pane kõik koostisosad karpi
ja kodukokk saab quesadillad ise kokku
panna ja kergelt üle praadida. Ära unusta
lisada ka tulist Sriracha kastet ja krõmpsuvat
värsket salatit.

BBQ-KANA
& KIMCHI

TORTILLAD

SALAT

RIIVITUD JUUST

SRIRACHA KASTE

PAD
THAI
RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF27

ROHELINE SIBUL & LAIM
PURUSTATUD
MAAPÄHKLITEGA
Tai köögi kroon.
Haki valmis ja küpseta ja kodukokk saab toidu
ise üles soojendada ning kaunistada rohelise
sibula, laimi ja purustatud maapähklitega.
Kas ehedat Tai maitset on raske saavutada?
Meie uue Pad Thai kastmega küll mitte.

PAD THAI

ROHELINE SIBUL
& LAIM

PURUSTATUD
MAAPÄHKLID

PAD THAI KASTE

HABANERO
JUUSTUBURGER
RETSEPT VEEBIS:

recipe.sm/SF28

& TELLICHERRY MAJONEES
Burger on alati olnud üks kõige populaarsemaid
tänavatoite. Ja pole ka raske arvata, miks. Vürtsikad
maitsed on praegu samuti väga kuum teema.
Esitleme teile Habanero juustuburgerit.

14 | STREAT AT-HOME

Lihtsalt valmista veisekotletid ja lisandid ning lase
kodukokal olla peakangelane, kes küpsetab ja paneb
kokku selle suurepärase burgeri!

BURGERID

BRIOCHE-SAIAD

KÖÖGIVILJAD

HABANERO-JUUSTU TELLICHERRY
KASTE
MAYO

TÄNAVAMAITSED,
MIDA SOOVID
KOJU KAASA

Oleme koostanud valiku sinu lemmikmaitsetest kogu maitsemaailmast.
Suitsused maitsed Ameerikast ja
Mehhikost liituvad Saksamaa ja
Kagu-Aasia tänavatoidu soosikutega.
Kõik maitsed meie valikus on sellised,
mille kohta tarbijad on öelnud*,
et neid meeldiks kodus süüa, kui sellise
toidu valmistamiseks aega oleks.

RETSEPTIKAART

BERLIINI KARRIKASTE 1000 G

PAD THAI KASTE 1000 G
SUUR TOPS & KAAS

NELJAKANDILINE PAPPKARP

SRIRACHA KASTE 980 G
MARINEERIMISSEGU 400 G
VÄIKE TOPS &
KAAS

WRAPIPABER

* Santa Maria Foodservice’i tellitud ja Scandinfo läbi viidud
tarbijauuring, 2015

PABERKOTT

KIMCHI VÜRTSISEGU 315 G
HABANERO-JUUSTU KASTE 970 G
VEISE BRISKET
KUIVMARINAAD 600 G
JAMAIKA JERK
MAITSEAINE
SEGU 570 G

TÄISPAKETT

Üle 60% tarbijatest tunnistab, et hea
reklaam mõjutab nende ostuotsuseid.*
Nii et sul on kindlasti rõõm kuulda, et
oleme r eklaami ja turundustöö abil juba
hea p
 akendi eest hoolt kandnud.
Kliendid avavad karbi ja leiavad sellest kõik
toiduks vajaliku – nii üksikult pakendatud
koostisosad kui ka retseptikaardi, mille
abil toit viimistleda, ja soovitused mõne
põneva nüansi lisamiseks.

SEALIHA CARNITAS
MAITSEAINESEGU 580 G

REBITUD SEALIHA
KUIVMARINAAD 550 G

* IGD ShopperVista Channel Focus juhend 2014
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SEALIHA
CARNITAS
RETSEPT VEEBIS:

KASV

recipe.sm/SF29

Jah, rebitud sealiha uus kaaslane on kohal, nagu ka meie o
 ivaline
carnitas maitseainesegu. Mehhiko toit on populaarne ja seda on
lihtne kodus lõpuni valmistada, kui sinu kokad on eeltöö
ära teinud.
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KUNI 13,5%

Küpseta carnitas`ed eelnevalt valmis, tee värske guacamole
ning pane valmis hapukoor ja koriander.

NÄIDE: LETT, MIS PAKUB 300 TOIDUPORTSU
PÄEVAS EHK 1500 PORTSU NÄDALAS
16% tarbijatest ostab kord nädalas = 48 tellimust nädalas
36% tarbijatest ostab kord kahe nädala jooksul = 54 tellimust nädalas
Iga tellimus on 2 portsjonit = 204 lisaportsjonit nädalas
204 lisaportsjonit on 13,5%
Hinnaga 6,50 eurot portsjon lisab see läbimüügile 1326 eurot

KUIDAS JÕUDA
KASVUNI?
• Võta kasutusele kõik 10 maitset ja kasuta
kõigis müügipunktides pilkupüüdvaid
take-away pakendeid.
• Reklaami oma take-away teenust
igal kokkupuutel tarbijatega.
• Küsi oma foodie’ilt, kuidas sind
aidata saaksime.

CARNITAS
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TORTILLAD

GUACAMOLE

KORIANDER

HAPUKOOR
STREAT AT-HOME | 19
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VÕTA MEIEGA ÜHENDUST, ET SAADA ROHKEM INSPIRATSIOONI

WWW.SANTAMARIAFOODSERVICE.COM
santamariamaitsed

VÜRTSITA
MÕNUGA!

