Taze olan gıda
taze kalıyor
6C
o

Üstelik 6 derecede ve
sogutucu dısında

COOL-SPOT’un benzersiz
beş özellikleri
1. Gıdada yüksek koruma

4. Daha az ekstra işlem,

2. Daha az israf

5. Çok ekonomik

soğutma dışında kalan gıda uzun
süreli taze kaliyor ve yüksek kalitesini
koruyor.

soğutucu dışına çıktığında gıda
isinmiyor, kurumuyor ve renk
değişimi gerçekleşmiyor

gıdanın üstünü kapatma veya
yeniden soğutucuya taşıma gibi
ekstra işlemler gerekmiyor.

bütün mutfak ortamını değil sadece
çalışma alanınızı soğutugu için daha
az elektrik kullanıyorsunuz.

3. Yüksek performans

verdiği soğuk nem dalgası ile gida
her daim taze kaliyor.

Profesyonel mutfak ve restoran dünyasında gıdaların yüksek kaliteli olması için çok ciddi kurallar
mevcuttur. Elbette gıdaların soğutucu içinde muhafaza edilmektedir. Ancak gıdaları hazirlamak
herzaman soğutucu dışında yapilmaktadir. Bu ortamda bulunan fırın, ocak ve yanan ateşten
dolayı sıcaklık bir hayli yüksek olabiliyor. Bu şartlarda gıdanın kalitesi hızla düsmekte. Artık bunun
çözümü var, çözümün ismi COOL-SPOT.
COOL-SPOT çalışma alanınızı soğuk hava vermekte. Fakat sadece soğuk hava gıdaları kurutuğu
için COOL-SPOT aynı zamanda nem vermekte. Bu iki islemi yaparken gıdalarınız kurumaktan
korunuyor ve gıdalarınız kesinlike ıslanmıyor. COOL-SPOT her zaman 6 derecenin altında kalıyor
ve böylece gıda ororiteleri tarafından kabul edilmiş sıcaklık seviyesinde kalıyor.
Belirlenen kurallara göre gıdalarınızı sogutucu dışında çıktıgında 2 saat sonra bozuluyor. Bu iki
saatten sonra gıdalarınız kullanılmaz hale geliyor. Bundan dolayi gıdalarınızı küçük parçalar halinde sogutucu dısında çıkarmak zorundasiniz. Yoğun bir çalısma ortamında bu size çok zaman
kayıp ettirecek ve sizi çok zorlayacaktır.
COOL-SPOT’la gıdalarınız çok daha uzun süreli taze ve mükemmel kalıyor. Daha az israf
ediyorsunuz, daha az esktra işlem yapıyorsunuz ve çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz.
COOL-SPOT uzun vadeli ve ekonomik çözümdür. Bütün çalışma alanınızı yerine soğutmanız
gerektiği yeri sogutarak daha az elektirik harcıyorusunuz. COOL-SPOT tüm HACCP şartlarına
uymaktadır. COOL-SPOT ayni zamanda soguk büfe, sıcak büfe, balık ve et mekanlarında
kullanılmaktadır.
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