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Unilever Food Solutions

Pomáháme kuchařům připravit výborné porkmy, kvůli kterým se budou hosté rádi 
vracet. Vytváříme profesionální produkty, které šetří cenný čas v kuchyni a umožní 
zachovat vynikající chuť a originální styl pokrmů. 

Současně přicházíme s nápady, které vás mohou inspirovat!

www.ufs.com

POZNEJTE SVÉ 
PUBLIKUM

PŘIPRAVTE 
SI MENU

ZVOLTE MÍSTO 
KONÁNÍ

NEJLEPŠÍ MÍSTA PRO ŽIVÉ VAŘENÍ

ZVOLTE TEN NEJLEPŠÍ 
KOMUNIKAČNÍ KANÁL

VAŠE RESTAURACE

JINÁ RESTAURACE,
NEBO KULINÁRNÍ STUDIO

TELEVIZE

ŽIVÝ PŘENOS 
– FACEBOOK NEBO 

INSTAGRAM

KARBOHYDRÁTY
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Jídla, která se 
připravují rychle

Zajímavé a neo-
třelé kombinace 

chutí

Jídla, která vyža-
dují více kroků

Neobvyklé 
zdobení a oblohy

Atraktivní 
kulinářské 
techniky

ZELENINA

HLAVNÍ JÍDLO

přátelské, známé místo

profesionální prostor na vaření

skvělý způsob, jak propagovat vás 
a vaši restauraci

známé místo a dostatek času na přípravu

dostatek času na přípravu

méně času na přípravu

málo času pro živé vaření 

skvělý způsob jak ukázat, co umíte

vše je po ruce

neznámé místo

přesný časový rozvrh

možnost interakce s diváky

bez okamžité zpětné vazby s diváky 

diváci nemohou jídlo ochutnat 

FIREMNÍ 
AKCE

SKUPINA 
DĚTÍ

RODINNÁ 
UDÁLOST

FOOD 
BLOGGEŘI

PŘÁTELSKÉ 
POSEZENÍ V 
RESTAURACI

STUDENTI 
ŠKOLY 
VAŘENÍ

SCÉNÁŘ

PŘEDÁVANÉ INFORMACE 

MENU

PŘIZPŮSOBTE

PRVNÍ 
KROK

TŘETÍ 
KROK

PÁTÝ 
KROK

ŠESTÝ 
KROK

DRUHÝ 
KROK

PŘIPRAVTE SE 

UDĚLEJTE Z VAŘENÍ 
NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK

ČTVRTÝ 
KROK

KONTROLNÍ 
SEZNAM

NEZAPOMEŇTE! 
Ingredience (nejlépe ve skleněných 
dózách)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zjistěte, odkud pocházejí suroviny

Vybavení kuchyně, hlavně vaše 

Technické informace o vybavení

Hrnce a nádobí pro vaření a 
servírování jídla 

Kulinářské příběhy z různých koutů 
světa

Čistící potřeby

Anekdoty z kulinářského světa 

Dva čisté rondony - pro případ, 
že byste ho museli převléci

Vše si můžete nacvičit s přáteli a 
rodinou

Zkontrolujte, zda 
máte přístup k 

vodě a elektřině

Ujistěte se, že je 
pult čistý 

Zjistěte, zda je v 
místě odsávací 

digestoř

Zkontrolujte, zda je k dispozici 
veškeré potřebné kuchyňské 

vybavení

PŘED … 
• rozehřejte vybavení kuchyně

• odměřte ingredience

• komunikujte se svým publikem 

• klaďte dotazy

• odpovídejte na dotazy

BĚHEM …

ZORGANIZUJTE 
SI VYBAVENÍ


