
Frissentartó szilikon gyümölcs és zöldség
sapka szett a Food Huggers márkától
Hogyan használom?

Egyszerűen húzd rá a tárolni kívánt
ételre, és már kész is vagy.
Használaton kívül pedig a
Fiókrendszerező egyik fakkjába is
beteheted. Csupán egy mozdulattal
megóvhatod a gyümölcsöket a
kiszáradástól. 5 különböző méretben
kapható, így biztosan találsz olyat, ami
illeszkedni fog bármilyen zöldségre,
gyümölcsre. Nyúlékony szilikon
anyagból készült, ezzel is biztosítva a
tökéletes fedést. Rendkívül egyszerű
tisztítani, akár mosogatógépben is
mosható.

Hogyan tudom tisztítani?

A Food Huggers gyümölcs és zöldség
sapkák mosogatógépben moshatók.
Csak dobd be őket a mosogatógépbe,
és tisztábbak lesznek, mint valaha. Ha
nincs mosogatógéped, akkor kézzel is
megtisztíthatod a sapkákat:
hagyományos szappannal vagy
mosogatószerrel.

Milyen módokon használhatom a
gyümölcssapkákat?

A gyümölcssapkákat úgy tervezték,
hogy megvédjék és betakarják a
megmaradt gyümölcsöket és zöldségeket, hogy fenntartsák azok frissességét.

A FoodHuggers gyártó által készített videó jó inspiráció lehet számodra a
gyümölcssapka használatához:

Ez a dokumentum a Kívül Belül Boldogság© tulajdona.



https://www.youtube.com/watch?v=c-K-wgNH7M4

A gyümölcssapka 100%-ban műanyagmentes?

Teljesen. Teljes mértékben műanyagmentesek, és a csomagolásuk is 100% -osan
műanyagmentes. Ráadásul újrahasználható alternatívát jelentenek az egyszer
használatos műanyag csomagolásokkal és fóliákkal szemben. Használatával
csökkentheted a szeméttelepeken felhalmozódó hulladék felhalmozódását,
miközben az ételek a lehető legfrissebbek maradnak.

Ez a termék egy nagyszerű lehetőség azok számára, akik szeretnének felhagyni a
műanyaggal, és az egyszer használatos műanyag csomagolásokat
újrafelhasználhatóval helyettesíteni.

A szilikon BPA-mentes. A szilikon olyan anyag, amely kőolajmentes és nem
tartalmaz fosszilis tüzelőanyagokat.

Meddig tartják frissen az élelmiszereket?

Remek kérdés! A szabadalmaztatott Food Huggers kialakítása alkalmazkodik és a
megmaradt gyümölcsök vagy zöldségek alakjához, hogy pótolja a hiányzó levágott
héjat. Ez a héj biztosítja az ételek védelmét és frissességét. Miután eltávolítottad a
héjat, a gyümölcs vagy a zöldség romlási ideje felgyorsul. Az Food Huggers
meghosszabbítja az élelmiszer élettartamát azzal, hogy megakadályozza annak
nedvességvesztését, valamint a levegő és a baktériumok bejutását.

Mennyi idővel hosszabbítja meg a gyümölcsök frissességét? Mivel rengeteg
különféle gyümölcs és zöldségféle létezik azt, hogy mennyi ideig maradnak frissek,
lehetetlen pontosan megválaszolni. A citrusfélék, mint a citrom és a lime, hetekig,
míg a paradicsom kevesebb ideig marad friss. Sok gyümölcs frissessége (például az
avokádó) nagyban függ attól, hogy alapból mennyire éretten vásároljuk az adott
élelmiszert.

Milyen méretekben kaphatók?

Ez a dokumentum a Kívül Belül Boldogság© tulajdona.
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A szilikon tetőket milyen nagyságú edényekre helyezhetem rá?

Méret Mekkora edényekre fér?

XS 9.5 - 12.5 cm

S 11.25 -14.5 cm

M 13.75 - 16.8 cm

L 16.25 - 19.4 cm

XL 20 - 24 cm

A szilikon biztonságos az ételek tárolására?

Igen! Az Food Huggers® a legjobb minőségű FDA minőségű szilikonból készült. A
termékeket rendszeresen tesztelik független laboratóriumok, biztosítva, hogy a
legjobb minőségű anyagokból készüljenek, és megfeleljenek az élelmiszer-biztonság
minden szabványának. A Food Huggers® termékei 100% -ban BPA és ftalát
mentesek.

Ez a dokumentum a Kívül Belül Boldogság© tulajdona.



Moshatók mosogatógépben a gyümölcssapkák?

Igen! A FoodHuggers termékei mosogatógép kompatibilisek.

Mikrózhatók-e a szilikon tetők?

Jobb, ha nem melegítjük ételeinket a szilikon tetővel a mikrohullámú sütőben, mivel
előfordulhat, hogy annyira felforrósodhatnak a tetők, hogy utána megégetheted az
ujjaid. Az egyértelműség érdekében a szilikon tetők anyagai 100%-ban mikrózhatóak,
de a szoros tömítés miatt, a tálban melegítés hatására nyomás és gőz képződik és
ez kockázatos lehet annak, aki eltávolítja az edényről a szilikon tetőt.

Moshatók-e mosogatógépben a szilikon tetők?

Igen! A szilikon tetők 100%-ban mosogatógép kompatibilisek.

Használhatom a szilikon tetőket a fagyasztóban?

Igen! A szilikon tetőt használhatod a fagyasztóban is.

Légmentesen zárnak a szilikon tetők?

Ha szorosan illeszkedik a tető a tálra, a tömítés lég- és vízzáró. Csak meg kell
győződnöd arról, hogy a megfelelő méretű tetőt használod. Ha úgy látod, hogy az
újrafelhasználható szilikon tető túl laza ahhoz, hogy a kívánt szorosságot elérje,
egyszerűen cseréld le egy kisebb méretre, hogy jobban illeszkedjen. Ha egy sóhajtás
szerű hangot hallasz, amikor ráhelyezed a tetőt az edényre, akkor biztos lehetsz
abban, hogy légmentesen zár.

A szilikon tetők szivárgásmentesek-e?

A Food Huggers szilikon tetők szoros tömítést létrehozva idomulnak a tálakhoz.
Azonban, nem javasoljuk, hogy ilyen formában szállítsd a folyékony ételeket
munkába vagy egyéb helyre. A tömítés lehet, hogy szoros és szivárgásbiztos, amikor
felhelyezed, de sok minden történhet szállítás közben, így nem garantált, hogy nem
folyik bele az étel a táskádba.
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Berakhatom a szilikon tetőket a sütőbe?

Az Food Huggers tetők anyaga mind kompatibilis a sütővel, de nem javasolt, hogy
sütőben használd azokat. Előfordulhat, hogy a tető, az edény belsejében
felhalmozódó hő miatt leugrik, illetve a tető eltávolításakor megégetheted magad a
felforrósodott anyagtól.

Miért érdemes ezt választani?

A Food Huggers frissentartó szilikon sapka a környezetbarát megoldás akkor,
hogyha előfordul veled, hogy csak a gyümölcsök vagy zöldségek felére van
szükséged. A szilikon sapkát többször is felhasználhatod és elkerülheted az egyszer
használatos műanyag csomagolások használatát. A zero waste és a minimalista
életmód egyre jobban előtérbe kerül hazánkban is. Nem utolsósorban 23%-al több
nedvességet tart meg a levágott gyümölcsben az élelmiszer takaró, mint egy más
egyszer használatos műanyag csomagolás.

A Food Huggers cég legfőbb célja az, hogy olyan eszközöket tervezzenek és
hozzanak létre, amelyek révén a lehető legtöbb élvezetet és tápanyagot ki tudjuk
nyerni az élelmiszerekből, amelyeket nap, mint nap vásárolunk. Emellett, hogy
csökkentsék az elpazarolt étel mennyiségét.

Michelle és Adrienne, a zöldség és gyümölcs sapkák tervezői, 15 évvel ezelőtt
találkoztak először, szórakoztató és divatos otthoni termékeket készítettek. Michelle
ipari tervezői tehetsége, valamint Adrienne marketing- és stratégiai ismerete
nagyszerű keverékként szolgált az együttműködés számára.

A zöldség és gyümölcs sapkát elképesztően könnyű feltenni a zöldségekre, és
valójában más dolgokra is fel lehet használni, például kisebb edények, konzervek
lekvárok üvegének lefedésére. Praktikus és könnyen használható!
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