ΠΟΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ;
Παρακαλείσθε να μην στείλετε τα προϊόντα σας, προτού λάβετε τις οδηγίες παράδοσης.
Το προϊόν σας θα δοκιμαστεί από τουλάχιστον 6 κριτές, πιθανώς έως και 24. Ο κάθε
κριτής θα δοκιμάσει μόνο ένα δείγμα μεγέθους μικρής μπουκιάς /κουταλιάς του γλυκού.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως αναφορά για την ποσότητα που πρέπει να
στείλετε και μη στείλετε μεγάλη υπερβολικά μεγάλη ποσότητα.

ΨΩΜΙ

ΕΝΑ εμπορικό δείγμα μόνο / έως 6 ατομικά καρβελάκια

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ/ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΙΑ συσκευασία x 500ml ή ισοδύναμη ποσότητα
ΤΥΡΙ	ΕΝΑ κομμάτι x 500gr (εκτός αν είναι απαραίτητο να στείλετε ένα
ολόκληρο κεφάλι)

ΠΟΤΑ*

ΜΠΥΡΑ/ΜΗΛΙΤΗΣ/ΚΡΑΣΙ/ΧΥΜΟΣ
Τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ και το πολύ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ φιάλες των 330ml
(ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ML)
Τουλάχιστον ΜΙΑ φιάλη και το πολύ ΔΥΟ φιάλες
ΚΑΦΕΣ (ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ)	ΜΙΑ εμπορική συσκευασία Για να ετοιμαστούν περίπου 6 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ
τουλάχιστον

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ & ΧΥΜΑ ΤΣΑΙ	ΜΙΑ εμπορική συσκευασία/τενεκεδάκι. Για να ετοιμαστούν περίπου 6
ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ τουλάχιστον

ΑΥΓΑ

ΕΞΙ αυγά

ΨΑΡΙ

ΔΥΟ δείγματα σε εμπορική συσκευασία

ΑΛΕΥΡΙ/ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΥΟ δείγματα σε εμπορική συσκευασία

ΠΑΓΩΤΟ/ΤΖΕΛΑΤΟ/ΣΟΡΜΠΕ	ΜΟΝΟ ένα κύπελλο σε εμπορική συσκευασία έως ½ λίτρου ή ΤΕΣΣΕΡΑ
κυπελλάκια των 100ML (περίπου).
ΟΧΙ πακέτα κέτερινγκ

ΒΑΖΑ/ΠΑΚΕΤΑ/ΦΙΑΛΕΣ/ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ*
ΚΡΕΑΣ

ΕΝΑ ή ΔΥΟ μόνο εμπορικά δείγματα

ΜΠΕΙΚΟΝ/ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ

ΜΙΑ ή ΔΥΟ εμπορικές συσκευασίες. Ένα πακέτο με 8 λουκάνικα αρκεί
ΔΥΟ ή ΤΡΕΙΣ εμπορικές συσκευασίες τεμαχισμένου κρέατος
ΜΟΝΟ ΕΝΑ μεγάλο τεμάχιο. Βάρους έως 3 κιλά το πολύ
ΤΡΕΙΣ μπριζόλες τουλάχιστον, ΕΞΙ το πολύ

ΛΑΔΙΑ*

ΕΝΑ ή ΔΥΟ μόνο φιάλες/μεταλλικά δοχεία εμπορίου (τουλ. 500ml)

ΠΙΤΕΣ

ΜΙΑ εμπορική συσκευασία οικογενειακού μεγέθους ή ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ μερίδες

ΠΟΥΤΙΓΚΕΣ	ΕΝΑ εμπορικό δείγμα οικογενειακού μεγέθους ή ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ατομικές
πουτίγκες

ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ/ΦΑΓΗΤΑ

ΡΙΑ εμπορικά δείγματα (ΟΧΙ 24 έτοιμα γεύματα!)

ΣΝΑΚ & ΓΛΥΚΑ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ/ΤΣΙΠΣ/ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
ΕΝΑ ή ΔΥΟ μόνο εμπορικά δείγματα
ΚΕΙΚ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ	ΕΝΑ μόνο ολόκληρο δείγμα εμπορικού μεγέθους / έως 6 ατομικά
κάπκεϊκ / μάφιν κλπ.
ΕΙΚΟΣΙ τεμάχια ή ΤΡΕΙΣ μπάρες

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ/ΓΛΥΚΑ

*Αν στείλετε γυάλινη φιάλη/βάζο, αξίζει να στείλετε ένα ακόμα εφεδρικό σε περίπτωση που το ένα σπάσει κατά τη μεταφορά
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