Förvaringspåsen är utmärkt för att frysa in frukt och grönsaker
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Miljösmart förvaringspåse i silikon!
Den miljösmarta och lufttäta förvaringspåsen i silikon gör det enkelt och
smidigt att förvara mat och annat. Silikonpåsen är ett hållbart alternativ till
vanliga plastpåsar och är gjorda för att klara av tusentals
användningar. Silikonpåsen har ett brett användningsområde och fungerar
utmärkt som exempelvis förvaringspåse, kokpåse, marineringspåse, fryspåse,
sminkväska, matlåda, vattentätt elektronikskydd, med mer.
Förvaringspåsen är tillverkad av 100% livsmedelsgodkänt silikon och är
praktisk för matförvaring i skafferiet, kylen eller frysen. Förvaringspåsen kan
även värmas i ugn samt mikrovågsugn och tål temperaturer upp till 200 °C.

Stasher fungerar även utmärkt som kokpåse. Lägg i råvarorna i silikonpåsen
och stäng igen den med en liten öppning. Sänk sedan påsen i vattnet
långsamt, trycket från vattnet trycker ut överflödigt luft ur påsen och skapar
en vakuumtät tätning runt maten. När du har påsen nästan helt nedsänkt kan
du klämma tätningen helt stängd för att undvika att luft kommer in. Genom
att koka i kokpåse bevaras all smak och näring i råvarorna genom kokningen.
Förvaringspåsen fungerar även utmärkt för att organisera saker hemma eller
på resan. Du ser enkelt vad du lagt i påsen, vilket gör den praktisk som
necessär eller sminkväska. Förvaringspåsen kan även användas som en
vattentät påse för dina duschartiklar och mediciner, eller som en skyddande
påse för dina elektroniksaker.
Företaget Stasher är engagerade i arbetet att eliminera engångsplast
och skänker 1% av sin totala omsättning till organisationen
miljöorganisationen "1% For The Planet".
Läs mer om Förvaringspåse i silikon på SmartaSaker:
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/forvaringspase-i-silikon.html

SmartaSaker är en e-handel där konsumenter kan hitta unika innovationer
och roliga presenter. Vår starka passion för innovationer och innovatörer gör
att vi är bäst på marknaden på att hitta, sålla och välja ut produkter med hög
kvalitet som både håller och förenklar vardagslivet för människor.
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