Kontakt 08-645 20 60
Vi ringer på måndagar och tar beställning för leverans under veckan.
Gäller de butiker som inte måste beställa själva.
HÅLLBARHET 14 DAGAR TINAT. När ni flyttar en kartong från frysen till
kylen, ska bäst före dokumenteras, ex. BF 8/4 -17 (14 dagar från plockdagen)
Skriv på kartongen så behöver ni inte leta i pärmar.
VISSA PRODUKTER SKA GLAZAS. Använd pensel eller engångshandskar och
bred ut ett tunt lager barbecuesås på ovansidan av produkten. Se baksidan av
manualen för produkterna som ska glazas. Kontrollera att du använder rätt sås
så att innehållsdeklarationerna stämmer.
VARMDELI
140°

KALLDELI

140-150C /12-14 MINUTER TILL EN KÄRNTEMPERATUR PÅ +72°C.
Lägg ut i värmebordet alternativt packa ut i Barbecue Box.
Tips! Här kan man lägga fram mycket av varje produkt för att
skapa en säljande miljö.
LÄGG UT PRODUKTERNA NYTINADE. Se baksidan av manualen för produkterna som skall glazas. Fyll upp ordentligt med produkter det skapar en
härligt säljande miljö. Tips!

THE BARBECUE COMPANY BOX I KYLDISKEN OCH VÄRMESKÅPET
KALL: Tips fyll alltid boxarna med frysta produkter för att maximera hållbarheten
VARM: Glöm inte att ha välfyllt runt lunch och middag för att avlasta disken.
Lägg ut från fryst till kylt i box.
Tag fram från frysen en kartong med ex. kycklingklubba och lägg sedan i 1-2st kycklingklubba i varje box. (Baby back ribs skall glazas innan) Väg boxen på vågen och sätt på etikett
med en hållbarhet på 14 dagar, ställ sedan in dessa boxar i kylen för att tina produkterna,
när det är tinat kan du lägga ut dem till kyldisken.
Åtgång av boxar:
Majskycklingklubba (kommer färdigglazad) ca 25 boxar (2 klubbor/box)
Baby Back Ribs (Glazad i butik) ca 15 boxar 2 (ribs/box)
Pulled Pork ca 180gr ca 50 boxar
Buffalo Wings 6-10st ca 25 boxar
Exempel hur mycket man kan lägga i boxarna
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