
www.foodsaver.co.nl
* Test carried out by an independent US institute Product Dynamics Storage Study, 2016. Claims and demonstrations 
depict or represent typical use under normal inhome conditions. Products have been tested in the fridge.
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promise freshness®

NORMAAL

IN DE KOELKAST

IN DE KAST

FOODSAVER®*



PLAN, BEREID EN GENIET

VOEDSEL VERSHEID 

VOORRAADDOZEN

ZIPPER BAGS

van verse maaltijden met het 

Lucht  is de vijand van 

Fresh

Fresh

FoodSaver® Fresh voorraaddozen 
zijn stapelbaar voor in huis en ideaal 
om mee te nemen. Ze zijn gemaakt 
van helder, BPA-vrij, scheur en 
breukbestendig Tritan. Tevens zijn 
ze geurbestendig, vaatwasser en 
magnetron geschikt.

Traditionele bewaarmethodes bevatten lucht en 
veroorzaken verlies van smaak en voedingsstoffen. 
Het FoodSaver®Fresh bewaarsysteem onttrekt lucht 
aan de speciaal ontworden Zipper bags en voorraad-
dozen voor een vacuüm resultaat.

•    Houdt voedsel in koelkast en voorraadkast 
 2x LANGER* vers met FoodSaver® 
 Fresh voorraaddozen en Zipper zakken
 (vergeleken met niet gevacumeerde opslag).
• Verwijderd lucht volledig.    
•   Proef de versheid.

FoodSaver® Fresh Zipper zakken 
zijn ruimtebesparend ten opzichte 
van voorraaddozen. Ook BPA-vrij en 
eenvoudig in het gebruik. Handig 
voor producten die dagelijks gebruikt 
worden zoals kaas, vleeswaren, 
snacks en restjes.

De snelle en gemakkelijke oplossing 
om favoriet voedsel tot 2x langer vers 
te houden in de koel- en keukenkast 
dan met de traditionele bewaar-
methodes. Plan een hele week 
vooruit en geniet van heerlijke en 
voedzame maaltijden.

KOELKAST
Bewaar vers en 
bereid voedsel, 
restjes, snacks & 
meer.

KEUKENKAST
Bewaar pasta, rijst, 
cereals, crackers, 
bakingeredienten, 
noten, gedroogde 
vruchten & meer.

ONDERWEG 
Neem lunch, 
avondeten en 
snacks gemakkelijk 
mee.

*Test uitgevoerd door een onafhankelijk US instituut 
product Dynamics Storage Study 2016. Geuti claims en 
demonstraties represnteren exemplarische huishoudelijke 
omstandigheden. Producten zijn getest in de koelkast.

LUCHTDICHT 
VACUÜM SLUITING


