Többutas műanyag rekeszeink (RPC)
hosszabb ideig tartják frissen az
élelmiszereket

Az IFCO RPC-k igazoltan növelik a friss zöldségek és
gyümölcsök eltarthatóságát, valamint javítják
eladhatóságukat, mivel a termékek jobb minőségűek,
tetszetősek és vonzóak maradnak.

Az IFCO több mint 25 éve piacvezető
a többutas műanyag rekeszek
(RPC-k) terén. Folyamatosan azon
dolgozunk, hogy mindig a legjobb
megoldásokat biztosítsuk az Ön
vállalkozása számára. Mindezzel nem
csupán az a célunk, hogy elősegítsük
üzleti tevékenységük növekedését.
Az a mélyebb elgondolás vezérel
bennünket, hogy világszerte frissebb
és egészségesebb ételek kerüljenek
az asztalra.
Állandó kutatás-fejlesztési
programunk keretében a
Dr. Lippert minőségellenőrzési és
élelmiszerbiztonsági céggel közösen
egy kutatássorozatban azt vizsgáltuk,
vajon képesek-e növelni az IFCO
RPC-k a friss mezőgazdasági
termékek eltarthatóságát az egyszer
használatos csomagolóanyagokhoz
képest. Az eredmények meggyőzőek
voltak:
Az IFCO RPC-k hosszabb ideig
tartják frissen a zöldségeket és
gyümölcsöket.

Miért jó az Ön
vállalkozásának
a hosszabb
eltarthatóság?
Frissebb, jobb minőségű
élelmiszer: a betakarítástól a
háztartásokig.
Hosszabb ideig tartó tetszetős
kinézet: vonzóbbá teszi a
termékeket a vásárlók számára.
Vásárlói bizalom: a vásárlók
egyik legfontosabb szempontja a
kiskereskedők megítélése során a
romlandó termékek minősége.
Magasabb bevétel: a hűséges,
visszatérő vásárlóknak
köszönhetően.
Magasabb nyereség: a kevesebb
romlott, sérült terméknek
és a kevesebb hulladéknak
köszönhetően.
A kevesebb hulladék fokozza az
értékesítést: a vásárlók társadalmi
felelősségérzete, valamint a
fenntarthatóság mérhető előnyei
miatt.

Az eredmények: tartós frissesség
Az IFCO RPC-k képesek akár 4 nappal megnövelni az eltarthatóságot.
Egy kutatássorozatban, amelyben az alábbi négy példát is vizsgálták, az IFCO RPC-k
hosszabb ideig őrizték meg a termékek frissességét, mint az egyszer használatos
csomagolóanyagok – ez is azt igazolja, hogy cégünk RPC-i jelentik a legjobb választást
kiskereskedők és termelők részére egyaránt.
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Mitó´l jobbak az IFCO RPC-k?
Jobb szellőzés: Gyorsabb
hűtés a betakarítás után,
folyamatos hűtési lánc

Egy érintéses árubemutatás:
az áruknak az üzletekbe való
kiszállítása és eladótéri bemutatása
során nincs átrakodás.

Kevesebb sérülés: erősebb
kialakítás, biztonságos
rakatolás

Kisebb környezeti hatás:
újrahasználható; kisebb
ökológiai lábnyom

Ergonomikus kialakítás:
kézben könnyebben vihető.

Szabványos alapterület:
optimális hatékonyság az
ellátási lánc teljes hosszában.

Módszereink
Első lépés: A termelő, ill. nagykereskedő
IFCO RPC-kbe, valamint egyszer használható
csomagolóanyagokba csomagolva adta át nekünk a
betakarított zöldséget/gyümölcsöt.

Amit teszteltünk:
Kacsok állapota
Szín

Második lépés: Az RPC-ket hűtőházakba szállítottuk,
ahol reprodukáltuk az áruházi körülményeket. A
tárolási időket minden termékfélénél egyedileg
állítottuk be.

Súlycsökkenés

Harmadik lépés: A termékek háztartási tárolási
körülményeit oly módon reprodukáltuk, hogy
szobahőmérsékleten és hűtve is tároltuk azokat,
ahogyan azt a fogyasztók is teszik.

Rothadás/penész

A folyamat során mindvégig rögzítettük a termékek
minőségét a frissesség mérésének összes specifikus
szempontja szerint. A tesztelés során nem-destruktív
és destruktív méréseket (a cukortartalom és a
savasság mérésére) egyaránt végeztünk.

Szár állaga
Cukortartalom/
savasság
Shore-értékek
(keménység)
Légzés
Hőmérséklet/
páratartalom

Az adatok forrása a Dr. Lippert minőségellenőrző cég és az IFCO SYSTEMS együttműködésében készült 2018 júliusi tanulmány:
„Különböző IFCO RPC-k szellőzésének összehasonlítása, valamint ennek hatása a különféle gyümölcsök és zöldségek
frissességére és eladhatóságára”. Az adatokat Dr. Felix Lippert bocsátotta rendelkezésünkre.
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Az IFCO a termelőkkel és kereskedőkkel együttműködve azon dolgozik,
hogy a világ számára frissebb, egészségesebb ételeket biztosítson.
További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.
A jobb ellátási lánc mindannyiunk számára hasznos. Let’s eat.

