Díl 13.

Potravinová fólie Fresh'n'Roll
I v kuchyni platí, že cesta k úspěchu vede přes detaily. Proto je důležité pracovat
s kvalitními surovinami a kvalitním vybavením. Například potravinová fólie může vypadat jako
detail, ale když nedrží na nádobách a špatně se s ní pracuje, vzniká zbytečný stres, který se pak
přenáší na další činnosti a ovlivňuje konečný výsledek. Česká potravinová fólie Fresh'n'Roll je
excelentně přilnavá a velmi snadno se s ní balí. Díky svým kvalitám urychluje a zpříjemňuje práci
v kuchyni a tím přispívá k úspěchu kuchařského týmu.
K čemu se potravinové fólie v kuchyni používají?
Do potravinových fólií se běžně balí potraviny, které se nevakuují, tvaruje se v nich maso,
balí se do nich teriny a další výrobky. Je praktická pro překrývání gastronádob s choulostivými
surovinami, při zamrazování a také pro běžné uchovávání potravin v lednici.
V čem se fólie Fresh'n'Roll liší od běžných fólií:
•
•
•
•
•

Je excelentně přilnavá. Díky tomu stačí jen malý přesah přes okraj nádoby a fólie drží tak
pevně, že ani při naklonění nádoby nic neprosakuje.
Je nadstandardně pružná a pevná. Balení pokrmů, gastronádob i gastro stojanů je proto
snadnější a úspornější.
Má systém Antifog, díky kterému na ní nezůstávají sražené kapky, takže přes ni vždycky
dobře vidíte. Je vhodná i do mrazáku (-40 °C), protože v mrazu nekřehne a zůstává pružná.
Má praktickou krabičku s řezačkou, takže je v případě potřeby mobilní.
Běžné potravinové fólie jsou na rozdíl od Fresh'n'Roll často vyrobeny tak, aby byly co
nejlevnější, jenže kvůli špatné přilnavosti je práce s nimi nekomfortní, daleko rychleji se
spotřebují a ve finále i prodraží.

Potravinová fólie Fresh’n’Roll je oblíbeným pomocníkem v běžných domácnostech, ale
taky v profesionálních kuchyních. Dokladem toho, že do potravinové fólie Fresh’n’Roll balí
profesionálové je fakt, že ji používá Národní tým kuchařů a cukrářů.

Více informací na:
www.potravinovafolie.cz
http://www.mirelon.com/cz/potravinove-pvc-folie-fresh-n-roll-wp000066.html
www.mirelon.com
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