Hogyan kell megtölteni a SQUIZ ételtasakot?
Ajánlott: kanállal a nagy nyíláson keresztül adagolva, vagy direkt beleönteni
az ételt a nagy nyíláson keresztül.
Opcionális: a szívókán keresztül tasaktöltő gép segítségével.
Első használat
A dupla zipzárt az első pár alkalommal nehézkes lehet kinyitni. A tasak
közepén mindkét hüvelykujjaddal óvatosan válaszd szét a zipzárt. Nem húzd
szét túlságosan, csak amennyire a zipzár engedi. Mosd ki alaposan a
tasakot!
Tárolás
A SQUIZ tasakokat a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban is tárolhatod.
Melegítés, felmelegítés
Azt ajánljuk, hogy a SQUIZ tasakokat helyezd meleg vízbe (de nem forró
vízbe!) a felmelegítéshez, vagy tartsad meleg folyóvíz alá pár percig, hogy a
fagyasztott étel felmelegedhessen. Nem ajánljuk a mikrohullámú sütő
használatát a felmelegítéshez, mert az étel egyes részei túlságosan forróak
lehetnek. Ha mégis a mikrohullámú sütőt szeretnéd használni, akkor az
„olvasztó” funkciót javasoljuk vagy nagyon alacsony (400-500 W)
teljesítményen maximum 1 percig. (A SQUIZ nem vállal felelősséget az
esetlegesen bekövetkezett balesetekért.) MINDID mozgasd át az étel a
tasakban, mielőtt fogyasztásra kínálod és feltétlenül ellenőrizd a
hőmérsékletét! A kupakot le kell venni és a tasakot álló pozícióban tartva kell
a mikrohullámú sütőbe helyezni, például egy edényben.
Tisztítás
A SQUIZ tasakok többszöri használatra lettek tervezve, ezért minden
használat után ki kell mosnod őket. A mosogatógép felső rácsán is el tudod
mosni, de az élettartam növelés szempontjából ajánlott inkább a kézi
mosogatás egy üvegmosó kefével.
Tartósság
Az, hogy mennyi ideig használható a SQUIZ ételtasak nagyban befolyásolja a
tisztítás módja és a használat gyakorisága és a tárolás módja. Mi úgy találtuk,
hogy egy átlagos élettartam körülbelül 50 alkalom, vagy körülbelül 50x lehet 1
tasakot újratölteni. Ez azt jelenti, hogy kb. 2-3 havonta cserélni kell a
tasakokat, csak úgy, mint a cumisüvegeknél vagy egyéb olyan edénynél,
melyből bébiételt kínálunk. Minden használat előtt ellenőrizze a SQUIZ
tasakot, és ha szükségesnek ítéli, akkor cserélje le. Ha úgy találtad, hogy
SQUIZ tasakot ideje lecserélni, akkor adj neki egy második esélyt és készíts
belőle valami használati tárgyat, például ceruzatartót.

