Apetit-tuorekalalaatikko:
Kalat tuoreena haaviin
ja lautaselle

APETIT AMMATTILAISET

Helpompi arki
ammattilaiselle
– sinulle
Apetit haluaa olla edelläkävijä valtakunnallisena tuoreen kalan
tuottajana ja toimittajana. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme
sekä tuotteidemme loppukäyttäjille arkea helpottavia ratkaisuja.
Siksi olemme ottaneet valikoimiimme uuden Apetit-tuorekalalaatikon.
Se on kehitetty vastaamaan ammattikeittiöiden tarpeita.

Tuorekalalaatikon edut
styroxiin verrattuna:

+ Suuret myyntierät vievät kylmiössä

vähemmän tilaa. Laatikot voi nostaa
hyllyille ilman, että kylmiö sotkeentuu.

Enemmän kalaa pienempään tilaan
Apetit-tuorekalalaatikon ansiosta viisi kiloa kalaa mahtuu puolet
pienempään pakkaukseen. Laatikko vie vähemmän tilaa asiakkaan
hyllyssä ja ravintolan energiajaeastioissa. Voit nostaa tuotteet
laatikossa suoraan kylmiöön!

Siisti ja turvallinen ratkaisu
Tuorekalalaatikko on umpinainen eikä vuoda, ja kalojen alla
oleva imutyyny kerää kosteuden. Laatikko ei sisällä irtojäätä vaan
geelijääpussin. Kuljetuskalusto ja lastauslaiturit eivät sotkeennu
haisevasta sulamisvedestä, eikä kalan joukkoon joudu valkoista
styrox-murua.

Kierrätettävä ratkaisu
Apetit-tuorekalalaatikko on tehty kierrätettävästä materiaalista,
ja se voidaan hävittää energiajakeessa. Laatikko tukee Apetitin
vastuullisuusstrategiaa. Geelijääpussin voi käyttää uudelleen ja
hävittää kätevästi: tyhjennä pussin sisältö viemäriin ja laita pussi
energiajakeeseen.

Huolehdi kylmäketjusta!
Älä seisota tuorekalaa huoneenlämmössä. Siirrä se välittömästi
saapumisen jälkeen kylmiöön.

+ 5 kg lohiannospaloja, -suikaleita tai
–

-kuutioita pakataan nyt pieneen
laatikkoon geelijääpatruunan kanssa.

Aiemmin 5 kg:n myyntierä pakattiin
isoon styrox-laatikkoon, johon mahtui
tarpeeksi irtojäätä kylmäketjun
varmistamiseksi.

+ Uusi pakkaus on vuotamaton:
–

geelijäästä ei irtoa vettä ja se sulaa
hitaammin kuin vedestä jäädytetty
murska.

Styroxissa irtojäiden sulamisvesi
kastelee kalat ja valuu laatikosta
kuljetusautoihin, lastauslaiturille
ja kylmiöihin.

+ Uusi laatikko menee kasaan: jäteastiaan
–

mahtuu yli kymmenkertainen määrä
pakkauksia aiempaan verrattuna.

Styrox-laatikot eivät mene kasaan:
jäteastiat täyttyvät hetkessä ja sulaneet
jäät sotkevat paikkoja.

Testaajien*
kommentteja:
” Laatikko helppokäyttöinen keittiössä. Kala ei ole
vetinen eikä fileessä ole valkoisia muruja!”
” Lastauslaituri on paljon puhtaampi, kun sulaneita,
kalalta haisevia jäitä ei valu jätepuristimesta.”

” Laatikot on helpompi
varastoida ja hävittää, eikä
sulamisvesi sotke paikkoja.
Kala pysyy tuoreena!”

” Laatikot voi kasata hyllylle, koska niistä ei valu vettä.”
” Lohifilee tuoretta vielä viimeisenä käyttöpäivänä!”
*Pakkausratkaisu on pilotoitu kesän 2014 aikana.
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