
ΙΔΙΑ ΓΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥ!ΙΔΙΑ ΓΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥ!ΙΔΙΑ ΓΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥ!   

Το σύστημα “Digital Cooking” είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα  μαγειρέματος, σχεδιασμένο 

ειδικά για  αλυσίδες καλών εστιατορίων. Ο οποιοσδήποτε, με εκπαίδευση μόνο μίας 

εβδομάδας, μπορεί να παράξει  σύνθετα πιάτα σε χρόνο ρεκόρ. Το σύστημα εξασφαλίζει : 

1. Ότι η γεύση σε όλα τα εστιατόρια θα είναι η ίδια. 

2. Τα πιάτα παράγονται σε χρόνο ρεκόρ. 

3. Την εύκολη επάνδρωση προσωπικού (δεν υπάρχουν εξαρτήσεις). 

4. Το χαμηλό κόστος προσωπικού. 

5. Την μείωση  της φύρας στο ελάχιστο. 

6. Την εύκολη διοίκηση του εστιατορίου. 

7. Την εύκολη επιθεώρηση και τον εύκολο έλεγχο της αλυσίδας. 

Σταθερότητα Γεύσης - Απόλυτος Έλεγχος! 
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ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ!ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ!ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ!   

Με το μοναδικό και πρωτοποριακό σύστημα "Digital Cooking", ένας αρχάριος 

μάγειρας, θα παράξει τα παραπάνω πιάτα στον χρόνο ρεκόρ των  13,5 
λεπτών, χωρίς κανένα λάθος, αφού: 
 

1. Δεν χρειάζεται να θυμάται τα υλικά του κάθε πιάτου. 

2. Δεν χρειάζεται να θυμάται τις ζητούμενες αφαιρέσεις των υλικών. 

3. Δεν χρειάζεται να ξέρει με ποια σειρά πρέπει να μπουν τα υλικά στο τηγάνι. 

4. Δεν χρειάζεται να αποφασίσει με ποια σειρά θα παράξει τα πιάτα . 

5. Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί, αν τα υλικά ενός πιάτου έχουν σοταριστεί ή η 

σάλτσα έχει δέσει όπως πρέπει. 

Το μόνο που χρειάζεται να εκτελεί γρήγορα τις εντολές που του δίνει ή οθόνη 

αφής . 

 Ας υποθέσουμε ότι ένας παραδοσιακός μάγειρας, έχει να παρασκευάσει σε μια παραγγελία με τα πα-
ραπάνω πιάτα. 

 Ας υποθέσουμε επίσης ότι για δύο από αυτά τα πιάτα, οι πελάτες ανέφεραν ότι είναι  αλλεργικοί 
σε ορισμένα υλικά και ζήτησαν να αφαιρεθούν. 

 Ο χρόνος που θα χρειαστεί είναι από 25 έως 40 λεπτά   

Ενδεικτικ
ά πιάτα

 που μπορούν 

να παραχθούν, α
πό το

 σύστη
μα  
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Σπαγγέτι  Ροζάνα ! 
Σπαγγέτι, κρεμμύδι, μανιτάρια, 
ζαμπόν, χοιρινό, σάλτσα Νά-
πολι, κρέμα γάλακτος . 

Σπαγγέτι  Σολομός  ! 
Σπαγγέτι, λάδι ελιάς, κρεμμύδι, 
σολομός, μπράντι,  κρέμα γά-
λακτος, βασιλικός. 

Χοιρινό Ελιές Ούζο ! 
Κύβοι χοιρινού, ελιές, σκόρδο, 
θυμάρι, ούζο,  χυμός πορτο-
καλιού, μέλι, ρύζι. 

Κοτόπουλο Φέτα  ! 
Κύβοι κοτόπουλου, φέτα, κρεμ-
μύδι, πιπεριές Φλωρίνης, κά-
παρη, κολοκυθάκια, κρασί, 
σάλτσα Νάπολι, ρύζι.   

Ριγγατόνι Πόλο ! 
Ριγγατόνι, κύβοι κοτόπουλου, 
πιπεριές, ντοματίνια,  κρέμα 
γάλακτος.   

Κοτόπουλο σως γιαούρτι ! 
Κύβοι κοτόπουλου, σως γιαούρ-
τι, κεφαλογραβιέρα, σέλερι,  
πράσα, κρεμμύδι φρέσκο , ρύζι. 

Σταθερότητα Γεύσης - Απόλυτος Έλεγχος! 



ΕΛΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !ΕΛΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !ΕΛΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !   

Τα είδη των κινήσεων είναι τρία :  
1. Τοποθέτηση υλικών  

2. Σοτάρισμα  

3. Δέσιμο  
 

 

Ο χρηστής καθοδηγείται από την οθόνη αφής και η  διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η κίνηση που πρέπει να εκτελέσει  ο χρήστης. 

2. Μόλις την εκτελέσει ακουμπά την οθόνη αφής 

3. Αυτόματα η οθόνη του δίνει την επόμενη κίνηση 

4. Και το παραπάνω συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του. 
 
 

 Οι διάρκειες των θερμικών επεξεργασιών (σοτάρισμα, δέσιμο σάλτσας) είναι προκαθορισμένες στο λογισμικό για  
κάθε πιάτο ξεχωριστά. 

 Το σύστημα σταματά αυτόματα το μαγείρεμα, όταν ο χρόνος μαγειρέματος έχει ολοκληρωθεί, καθιστώντας το κάψιμο του 

προϊόντος αδύνατο. 

 Μετά την παραγωγή του πιάτου, ο αριθμός του τραπεζιού, το όνομα του πιάτου και ένα  barcode εκτυπώνονται αυτόματα, σε 

αυτοκόλλητο. 

 Το σύστημα μπορεί να δώσει οδηγίες στησίματος πιάτου, με περιγραφή ή φωτογραφίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΌΛΑ ΕΊΝΑΊ ΜΕΤΡΗΣΊΜΑ  
 
 Στο σύστημα, υπάρχει module πρόβλε-

ψης πωλήσεων. Αυτόματα υπολογίζο-
νται οι παραγγελίες των Α υλών, οι ποσότητες προετοιμασιών και η αναγκαία επάνδρωση της κάθε βάρδιας.  

 Το "Digital Cooking" εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τίποτε δεν μπορεί να παραχθεί ή να πουληθεί χωρίς να περάσει από το σύστημα.! 
 Το "Digital Cooking" εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης, αφού οι δείκτες αποδοτικότητας (KPIs) και  όλες οι διαδικα-

σίες παρακολουθούνται on line σε πραγματικό χρόνο! 

Το σύστημα αποτελείται από: 
1. πατενταρισμένα αυτοπεριστρεφόμενα και  

αυτοαναδευόμενα επαγωγικά  τηγάνια. 

2. ειδικό custom made λογισμικό,  

3. οθόνες αφής,  

4. θερμικούς εκτυπωτές  

5. ανοιχτά ψυγεία, που περιέχουν αριθμημέ-

να δοχεία.  

6. σε κάθε δοχείο υπάρχει ένας συγκεκριμέ-

νος δοσομετρητής  

14

Για πιάτα που παράγονται στο τηγάνι 

Για πιάτα που παράγονται  και στο τηγάνι και στο γκριλ 

Το σύστημα σκέπτεται! 
Το σύστημα ξέρει την ώρα που η σάλτσα θα βγει από το πόστο τηγα-
νιών  και  δίνει την εντολή για ψήσιμο στο πόστο του φούρνου, την 
κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε η μπριζόλα και η σάλτσα να είναι την 
ίδια ώρα έτοιμα! 

Χοιρινή μπριζόλα, με σως τυρί Φιλαδέλφεια! 
Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, σως με τυρί Φιλαδέλφεια, μανι-
τάρια, μπέικον, παρμεζάνα, μαϊντανός, τηγανίτες πατάτες, 
ρύζι ανάμικτο, σαλάτα κόσλο. 

Χοιρινή μπριζόλα, με σως τυρί Φιλαδέλφεια! 
Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, σως με μουστάρδα, μέλι, κάρυ, 
κρέμα γάλακτος, λάδι ελιάς , τηγανίτες πατάτες, ρύζι ανάμι-
κτο, σαλάτα κόσλο. 

Ρομποτικός Φούρνος   
Το σύστημα αποτελείται  από  ξεχωριστό πόστο με ένα 
ρομποτικό φούρνο. 
Ο φούρνος έχει προγραμματιστεί, έτσι αναλόγως το κρεατι-

κό που θα ψηθεί, ο συναγερμός του φούρνου  ειδοποιεί  

όταν ετοιμαστεί, χωρίς να χρειάζεται παρακολούθηση. 
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101010      ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ    

Σταθερότητα Γεύσης - Απόλυτος Έλεγχος! 

1 . Σταθερότητα στη γεύση!                                                                

Το “Digital Cooking” στηρίζεται λιγότερο στον ανθρώπινο παράγοντα , γι’ αυτό και η  σταθερότητα στη γεύση είναι 
εξασφαλισμένη, με λιγότερο κόστος από ότι ένας έμπειρος μάγειρας. 

2 . Πανεύκολο μαγείρεμα!                                                                                                                                                                                                                                                     
Το "Digital Cooking" είναι κατά πολύ ευκολότερο από τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος  ακόμα και ένας αρχάριος μάγειρας 
μπορεί να παράξει σωστά υψηλής ποιότητας πιάτα σε χρόνο ρεκόρ, αφού δεν χρειάζεται να ξέρει τις συνταγές, τις ποσότητες 
των συστατικών και τους χρόνους μαγειρέματος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθεί βήμα-βήμα τις οδηγίες από την 
οθόνη touch screen, για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Το σύστημα μηδενίζει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. 

3 . Ταχύτατο μαγείρεμα-Υψηλή παραγωγικότητα!                                                                                                                                         
Το Το σύστημα είναι ταχύτατο γιατί ακόμα και κατά τη διάρκεια «σοταρίσματος» και «δεσίματος», που είναι νεκρός χρόνος με 
τον παραδοσιακό τρόπο, ο χρήστης προχωράει νέα πιάτα. Με τέσσερα  πόστα "Digital Cooking" σε ένα εστιατόριο, έξι gourmet 
πιάτα  (σελ. 2) θα παραχθούν το πολύ σε  3,5 λεπτά.  

4 . Απόλυτη διαφάνεια!                                                                                                                                             
Με το “Digital Cooking” τίποτα δεν μπορεί να παραχθεί ή να πουληθεί χωρίς να περάσει από το σύστημα . 

5 . Περιορισμός της φύρας στο ελάχιστο!                                                                                                                 
Με το “Digital Cooking” και τη χρήση δοσομετρητών, οι φύρες περιορίζονται στο ελάχιστο  και μετρούνται ανά συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 

6 . Χαμηλό εργατικό κόστος!                                                                                                                                          
The Το “Digital Cooking”  μπορεί να μειώσει το  κόστος προσωπικού έως και 60% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. 

7 . Εύκολη επάνδρωση, χωρίς εξαρτήσεις από 
εργαζομένους!                                                                             
Με το “Digital Cooking” η εξεύρεση  προσωπικού είναι πανεύκολη, γιατί δεν χρειάζονται έμπειροι εργαζόμενοι και είναι δε 
άμεσα παραγωγικοί με εκπαίδευση μιας εβδομάδας. Η επιχείρηση δεν εξαρτάται από κανένα μεμονωμένο εργαζόμενο και δεν 
υπάρχουν βεντετισμοί. 

8 . Όλα τα είδη services παρέχονται ταυτόχρονα!                                                                                         
Με το "Digital Cooking" ένα εστιατόριο μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα , “Dine in”,  “Fast Food” και “Delivery”, σε υψηλό 
επίπεδο . 

9 . Εύκολη διοίκηση και έλεγχος.                                                                                                                               
Με το “Digital Cooking” η διοίκηση του εστιατορίου γίνεται ευκολότερη από ποτέ, χάρις την online 
παρακολούθηση, το ενσωματωμένο MIS και την άμεση παρακολούθηση των KPIs  (Key  Performance Indices). 

10.Δυνατότητα αλυσιδοποίησης!                                                                                                                         

Με  το “Digital Cooking” κάθε επιτυχημένο Concept μπορεί να αλυσιδοποιηθεί, λόγω των συστημάτων παραγωγής 
και του εύκολου ελέγχου 
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