gebruikersvoordelen
van FoodSaver ®

Houdt voedsel lang vers
Door voedsel vacuüm te trekken met de
FoodSaver® systemen, wordt zuurstof
onttrokken aan producten waardoor ze op
een natuurlijke wijze veel langer vers en
lekker blijven.

Gaat voedselverspilling te lijf
Met FoodSaver® blijft voedsel langer vers,
en verdwijnt er minder in de afvalbak.
Of het nu restjes zijn of overgebleven fruit:
help het milieu!

Normaal
verpakt

FoodSaver ®
verpakt

houdt

voedseltot
5xlangervers

Bespaart geld
Koop groot in tijdens aanbiedingen,
en verpak het voedsel (in de gewenste
portiegrootte) luchtvrij. Bespaar met
FoodSaver® milieu én geld.

Bespaart tijd
Uitgebreide maaltijden bereiden, en
(voor een deel) zuurstofvrij verpakken,
om verderop in de week te nuttigen: het
kan met FoodSaver®. Ook handig om
naar bijvoorbeeld feestjes of tripjes mee
te nemen.
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Bedrijfsnummer 6066, 5657 HK Eindhoven
+31(0)40 290 11 30
info@itmonline.nl
www.itmonline.nl
*B ewaarkwaliteit van voedsel is gebaseerd op voorbereiding en opberging zoals beschreven in de FoodSaver®
Referentiegids. Soms zijn voor optimaal resultaat additionele accessoires nodig. Independent National
Food Laboratory Study, 2003. Geuite claims en demonstraties representeren exemplarische huiselijke
omstandigheden. Resultaten kunnen sporadisch wat verschillen, afhankelijk van kleine verschillen in
handeling, verpakkingscondities, type voedsel, type vriezer. ‘Vriesbrand’ is onomkeerbaar.
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folie & accessoires
geschikt voor al onze machines

de collectie

promise freshness

®

Haal alles uit jouw FoodSaver® met onze
eenvoudig te gebruiken, voedselveilige,
BPA-vrije zakken en accessoires.

Dagen

Maanden

Jaren

NORMAAL

FOODSAVER®*

IN DE VRIEZER

Onze voedselveilige, zakken (5 lagen)
voorkomen vriesbrand en besparen ruimte
in de vriezer.
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FoodSaver® levert zakken in verschillende
maten: voor groot en klein voedsel, en voor
diverse hoeveelheden. Deze zakken lenen
zich ook perfect voor sous vide garen.
Onze speciale lunchboxen houden
voedsel zo smaakvol als op het moment
van bereiding, en zijn handig om mee te
nemen.
FUNCTIE

Onze Quick Marinator marineert
etenswaren in minuten in plaats van uren,
dus houdt u tijd over!

SNELHEIDSSTAND

2 JAAR GARANTIE

Onze luchtdichte potten houden voedsel
erg lang krokant. Ideaal om kwetsbare
producten zoals muffins in te bewaren. Of
natuurlijk andere baksels: droog voedsel,
maar ook vloeistoffen.
De levensduur van dranken en oliën wordt
verlengd, en de smaak behouden, met de
fles-stoppers. Ideaal voor wijn en andere
koolzuurvrije dranken.
Onze vershouddozen zorgen ervoor dat
restjes vers blijven in je koelkast, zodat ze
dagen later nog even heerlijk zijn.

Onze speciale zakken maken van
portieverdeling, invriezen, stomen,
tegenhouden van vocht en ruimtewinst
eenvoudige handelingen.
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*B ewaarkwaliteit van voedsel is gebaseerd op voorbereiding en opberging zoals beschreven in de FoodSaver
Referentiegids. Soms zijn voor optimaal resultaat additionele accessoires nodig. Independent National
Food Laboratory Study, 2003. Geuite claims en demonstraties representeren exemplarische huiselijke
omstandigheden. Resultaten kunnen sporadisch wat verschillen, afhankelijk van kleine verschillen in handeling,
verpakkingscondities, type voedsel, type vriezer. ‘Vriesbrand’ is onomkeerbaar.

