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2021 vine cu o nouă experiență
de luat masa la restaurant
Odată cu redeschiderea
restauratelor fără restricții,
contactul clienților cu
suprafețele și chiar cu
personalul va fi redus la
esențial.
Vom vedea un număr limitat de
meniuri printate sau
implementarea la scară largă a
meniurilor electronice, fețe de
masă de unică folosință, uși și
obiecte sanitare acționate de
senzori, plăți contactless.

Turnarea băuturii în
propriile pahare nu va mai
fi semn al lipsei de atenție
din partea chelnerilor, ci un
lucru normal.
De altfel, prezența chelnerilor în
spațiul de luat masa va fi mai rară
și chiar interacțiunea cu ocupanții
aceleiași mese va fi diminuată
întrucât există tendința eliminării
preparatelor care pot fi împărțite
între mai multe persoane.

Spațiile de luat masa vor fi
reconfigurate astfel încât
să permită distanțarea
socială și să creeze un
sentiment de siguranță.
Vor apărea tot mai multe
elemente de separare fizică sau
optică a spațiului, separeuri și
lounge-uri private.
Terasele vor funcționa chiar și în
sezonul rece, iar restaurantele

Bufetul cu autoservire va fi
înlocuit cu opțiuni mai
sigure din punct de vedere
sanitar.
Această schimbare afectează în
special restaurantele hotelurilor și
cantinele din zonele de birouri.
Conceptul ”open-bar” pierde din
popularitatea câștigată în ultimii
ani.

vor investi tot mai mult în
amenajarea acestora.

Prezența livratorilor în restaurant va fi o constantă întrucât restaurantele
de toate tipurile vor obține venituri în afara localului, prin delivery și take away.

În afară de a supraviețui, în
2021, provocarea uriașă a
restaurantelor va fi găsirea
unui mod de a recrea acea
experiență socială caldă și
fericită cu care eram
obișnuiți înainte de
pandemie și care dădea
sens ieșitului în oraș.

Mai puține restaurante: partea
plină a paharului
Pandemia a venit ca un wake-up call pentru antreprenorii care nu au
reușit să țină pasul cu tendințele pieței, nu au mai avut energie sau
nu au mai găsit motivația de a-și administra business-ul cu aceeași
pasiune. Acestora, anul 2020 le-a oferit șansa unui nou început
într-un domeniu mai ușor, mai profitabil sau mai potrivit profilului lor.
Mai puține restaurante nu înseamnă neapărat un dezastru. Cu
siguranță nu pentru cei care au depășit etapa critică și au reușit să
rămână în industrie – fie ei proprietari sau angajați.
Odată cu scăderea numărului de restaurante și, implicit, a competiției,
este așteptată o creștere a prețurilor preparatelor. În lupta lor pentru
venituri, tendința din 2020 a restaurantelor a fost de a diminua
calitatea produselor. Însă în 2021, clientul va fi din ce în ce mai
informat și mai atent cum își cheltuie banii, lucru care va ”forța”
restaurantele să ofere calitate mai bună și un serviciu net superior.
Pentru un serviciu mai bun e nevoie de angajați motivați, mai bine
plătiți. Astfel, salariile din HoReCa vor crește.

Dacă prețurile mai mari
înseamnă mai puțini
oameni care iau masa,
atunci va fi nevoie de o
regândire și o reechilibrare
a modelului de afaceri.

Tehnologii
contactless
Dispariția meniurilor tipărite este
doar începutul unei serii de
tehnologii pentru comenzi fără
chelner
În primul rând, învață să te descurci cu acele coduri QR de pe
mesele restaurantelor. Această tehnologie va avansa, reușind
să reducă prezența chelnerului în plasarea comenzii la
restaurant, generarea notei de plată și achitarea ei.
În viitor, ne așteptăm la un sistem de recunoaștere vocală prin
care propriul telefon se va conecta cu bucătăria, mai exact cu
un robot care operează comenzile de la bucătărie.
Desigur, acest sistem va fi implementat pentru început de
restaurantele tip fast-food, unde am văzut deja și în anii preCovid sistemul de comandă electronică.
În condițiile acestea, numărul de chelneri se va reduce
semnificativ.

Bucătarul preferat
nu mai gătește acolo
unde știai
Iau naștere tot mai multe
afaceri mici, create din
pasiune

Un aspect foarte important, aceștia
abandonează preparatele fine dining
pentru pregătirea unui comfort food de
înaltă calitate, la prețuri prietenoase
pentru publicul larg.
Pregătește-te să descoperi burgeri ”with
a twist”, grătar cu carne marinată în
sosuri home-made și multe rețete
tradiționale reinterpretate.

Cu mii de restaurante închise și multe
altele care vor urma, bucătarii talentați, care au
câștigat simpatia publicului și au crescut propriile
comunități, au prins curaj de a debuta în afaceri și
sunt acum ”pe val”. Deschid restaurante pop-up
în spațiile rămase libere negociind chiriile în
avantajul lor, organizează evenimente în
restaurantele prietenilor, în bucătăriile lor de
acasă și ajung chiar în casele clienților prin private
dining sau livrarea de preparate cu semnătură.

Trendul #eatlocal câștigă
teren
Afacerile create din pasiune
(chiar și cele foarte mici!) se
descurcă să atragă și să
fidelizeze mai bine decât
oricare altele, așa că #eatlocal
merge mai departe și va da
naștere unor concepte din ce în
ce mai interesante.

Folosirea ingredientelor locale și de sezon în restaurante nu
este o noutate a anului 2021. Cât despre consolidarea
antreprenoriatului autohton în industrie, câteva dintre micile
afaceri locale își făcuseră deja loc printre brandurile
cunoscute cu mult înainte de pandemie. Așadar, trendul
#eatlocal nu este o nou.
Însă, într-an an de încercare pentru restaurante și întreg
lanțul de aprovizionare HoReCa, comunitatea și opinia
publică au susținut mai mult decât oricând micii
antreprenori și afacerile locale. Au primit înapoi concepte
culinare create cu pasiune, creativitate la farfurie și
zâmbetul sau vorba bună de care cu toții am avut atât de
mare nevoie în 2020.

All-day Breakfast, Brunch,
Dinner...sau toate la un loc

Ora micului dejun sau
a cinei nu mai are
sens într-o societate
care se îndreaptă
spre o fluiditate
inevitabilă de timp.

În 2020 am lucrat mult de acasă, unii dintre noi am avut
libertatea de a ne stabili programul, astfel că am ieșit la
micul dejun sau l-am comandat online aproape de ora
prânzului.
Puținele ieșiri în oraș, atunci când acest lucru a fost posibil,
s-au prelungit mai mult decât de obicei, astfel că,
vara trecută am prins gustul brunch-urilor la terasă.
În plus, restricțiile legate de programul de funcționare din
horeca a sabotat ora cinei, astfel că bariera între cele 3
mese principale ale zilei a devenit aproape inexistentă.
Ne așteptăm ca în 2021, odată cu diminuarea restricțiilor,
să avem libertate totală în ceea ce privește ce alegem să
mâncăm și când mâncăm. Cele mai importante criterii vor fi
atmosfera și gustul.

Restaurantele vor fi tot mai prezente în
casele noastre
Peste 70% din familii consumă mai multe mese
gătite acasă decât înainte de pandemie.

În perioada pre-Covid, restaurantele erau inima vieții noastre sociale, fie
că vorbeam de timpul liber sau pauzele de prânz de la birou.
Acum, când nu prea mai lucrăm de la birou, iar planurile de călătorie
sunt proiectate într-un viitor relativ, tindem să ne reunim tot mai mult în
jurul mesei de acasă.
Aceste noi tendințe de alimentație vor continua pe tot parcursul anului
și chiar mai departe ... pentru că ”work from home” va deveni un stil de
viață, pentru că am prins gustul socializării în intimitatea casei, iar
restaurantele și supermarketurile au înțeles perfect acest lucru.

Extensiile de brand generează profituri
în afara locației
Odată cu închiderea forțată din 2020, pe lângă opțiunea clasică de
a livra preparatele din meniu, tendința restaurantelor a fost de a
pivota afacerea spre vânzarea de produse pentru cămara de
acasă și produse ready-to-cook.

Această tendință a extensiei de marcă se va accelera în
2021, deoarece operatorii au prins gustul veniturilor
incrementale.
Așadar, bucătăriile casnice vor fi invadate de produse brand-uite
cu sigla celor mai cunoscute restaurante: de la paste home-made,
la cărnuri maturate și afumate natural, conserve, sosuri, pâine
artizanală și amestecuri de condimente, până la veselă, vase și
instrumente de gătit.
Acesta este modul restaurantelor de a câștiga teren în lupta pentru
clienți cu supermarketurile.

Mâncarea hibrid
Hybrid food combină preparate comune sau mâncăruri cu specific
diferit pentru a crea produse sau concepte noi, cu totul originale.
În 2011, un restaurant din San Francisco, inventa Sushirrito, o combinație între Sushi și Burrito.
În 2013, un bucătar din New York a devenit viral cu al său Burger Ramen, un burger care în loc
de chiflă avea tăieței de ramen prăjiți. Și cine nu a auzit de celebrul Frappucino de la Starbucks?!
Trendul hybrid food a luat naștere în SUA, a fost adoptat apoi în Europa, iar de câțiva ani a
apărut și în România.
Dannoli (donut + cannoli), Kronut (croissant + donut)? Cu siguranță știi și tu câteva asemenea
invenții autentice. Millennialii și Generația Y sunt nerăbdători să încerce orice îi intrigă.
Provocarea bucătarilor este de a găsi acele combinații de gust și textură care să satisfacă mai
mult decât simpla curiozitate a publicului. Cei mai mulți dintre ei chiar au folosit timpul din
lockdown pentru a crea produse noi.

Anul acesta, noi pariem pe Mediterrasian!

Ghost Kitchens:
Restaurantele satelit
Dezvoltarea pieței de food delivery a dat naștere unui nou concept HoReCa, cel al restaurantelor virtuale, cunoscute ca și
Ghost Kitchens, Dark Kitchens sau Cloud Kitchens (restaurante satelit). Se numesc ”satelit” pentru că cele mai multe dintre
acestea aparțin unui restaurant cunoscut, care a ales să creeze un meniu special pentru delivery.
Ghosts Kitchens pot fi flexibile cu meniul oferit și se pot adapta gustului consumatorilor, analizat cu ajutorul datelor colectate
de aplicațiile de delivery.
Chiar și după redeschiderea restaurantelor, acest trend se va menține, reușind să genereze venituri suplimentare pentru
afacerile HoReCa.

Mai multe despre Ghost Kitchens poți găsi AICI.
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