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Privoščite si sezonsko sadje in zelenjavo tudi izven sezone 

Shranjujte kakovostno, shranjujte v vakuumskih vrečkah Status!  

 

Poletje nas razvaja z bogatim domačim pridelkom sadja in zelenjave. Če imamo srečo, nas bogata 

letina pričaka kar na lastnem vrtu ali sadovnjaku. Ker vsega, žal, ne moremo pojesti sproti, je 

pametno nekaj shraniti tudi za poznejše mesece ali celo za zimo, ko bomo spet hrepeneli po 

vročih poletnih dneh. Kaj pa je boljšega kot domači jagodni in borovničev sladoled v vrhuncu 

poletne vročine, kremna špargljeva juha in slasten češnjev zavitek v hladnejših jesenskih dneh ali 

pa osvežilni vitaminski smoothie po napornem dnevu v službi ali šoli.   

 

Zamrznite sezonsko sadje in zelenjavo ter si sredi zime privoščite slastno poletno osvežitev. 

 

 

 

 

 



 

Status d.o.o. Metlika, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika, Slovenija, www.status.si  

 

Zakaj vakuum? 

Shranjevanje v vakuumu preprečuje oksidacijo živil, kar pomeni podaljšano obstojnost (do 4 krat) 

in svežino. Rezultat je manj zavržene hrane in s tem prihranek denarja pri nakupovanju pa tudi 

boljša hranilna vrednost živil, saj se vitamini in minerali v vakuumu bolje ohranijo. Povprečni 

državljan EU letno zavrže tudi do 325 € vredno hrano1. Če ste tudi vi naklonjeni super živilom iz 

domače pridelave ter prihranku pri nakupovanju živil, vam priporočamo vakuumsko shranjevanje 

hrane.   

Zakaj Statusove vakuumske vrečke? 

Za zamrzovanje sezonskega pridelka priporočamo vakuumsko shranjevanje s Statusovimi 

vakuumskimi aparati in vrečkami. Vakuumske vrečke in folije slovenskega porekla in iz evropskih 

materialov zagotavljajo kakovostno shranjevanje v zamrzovalniku ali kleti (odvisno od živila), saj 

bo živilo, shranjeno in zamrznjeno v Statusovih vakuumskih vrečkah, tudi čez pol leta enako kot 

takrat, ko ste ga shranili. Čas, ko smo živila shranjevali v navadne PVC vrečke in se soočali z 

ožigom živil ter izgubo okusa in arome, je mimo. Obstaja pa tudi razlika med vakuumskimi 

vrečkami. Njihovo kakovost določajo debelina folije, kombinacija materialov poliamida in 

polietilena (vplivata na prepustnost vrečke in kakovost zavarjenega roba) ter višina narebrenega 

profila (pri manj kakovostnih vrečkah je prvih nekaj ciklusov vrečk zavakuumiranih kakovostno 

potem pa jih aparati več ne zavarijo). S shranjevanjem v Statusovih vakuumskih vrečkah ohranite 

arome in preprečite oksidacijo živil. 

           

Vakuumske vrečke Status zagotavljajo kakovostno shranjevanje vseh vrst živil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Po podatkih agencije FUSIONS (Estimates of European Food Waste Levels), ki je marca 2016 naredila analizo količine zavržene 

hrane v EU. Dostopno prek http://www.eu-fusions.org. 

 

http://www.eu-fusions.org/
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V bogati ponudbi prodajaln Mercator Tehnika imate na voljo 9 različnih 

pakiranj Statusovih vakuumskih vrečk in folije v roli: 

 Folija v roli za salame (120 x 3000 mm), 5 kom 

 Ožja folija v roli (200 x 3000 mm), 4 kom 

 Širša folija v roli (280 x 3000 mm), 3 kom 

 Vrečke za salame (550 x 120 mm), 30–delni set 

 Manjše vrečke (280 x 200 mm), 40–delni set 

 Večje vrečke (360 x 280 mm), 25–delni set 

 Novost v 2017: Vrečke za salame (550 x 120 mm), 100–delni set   

 Novost v 2017: Manjše vrečke za vakuumiranje (280 x 200 mm), 100–delni set   

 Novost v 2017: Večje vrečke za vakuumiranje (360 x 280 mm), 100–delni set   

 Napovednik za jesen 2017: Folija v roli (350 x 3000 mm), 2–delni set  

 

                          

Statusove vakuumske vrečke delujejo z vsemi vakuumskimi aparati na trgu, toda za 

najkakovostnejše rezultate priporočamo uporabo z vakuumskimi aparati Status. Če ste se odločili 

za Statusov vakuumski aparat, primeren model aparata izberite glede na pogostost vakuumiranja 

in količino živil, ki jih običajno shranjujete.   

 

Kateri aparat za vakuumiranje izbrati? 

Statusovi aparati za vakuumiranje so enostavni za uporabo z dvema osnovnima funkcijama 

vakuumiranja in varjenja vrečk. Za vakuumiranje trdih in neobčutljivih živil je dovolj že en pritisk 

na gumb za avtomatsko vakuumiranje. Vlažna in občutljiva živila, kot so jagode, ribe in sveže 

meso, pa vakuumirate s funkcijo ročnega vakuumiranja, pri kateri sami ustavite proces 

vakuumiranja, ko ocenite, da je izsesanega dovolj zraka, to je preden se živilo deformira in aparat 

vsrka tekočino. Vakuumiranje mehkih živil bo še preprosteje, če sadje in sveže meso predhodno 

za kakšno uro zamrznete. Rahlo zamrznjeno bo bolje preneslo vakuumiranje in se ne bo 

zmečkalo, nevarnost vsrkavanja sokov v aparat pa bo minimalna.  
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V ponudbi Mercator Tehnike lahko izberete med dvema modeloma aparatov: EasyVac in SV2000. 

Prvi, manjši aparat (na sliki zgoraj levo) je namenjen manjšim gospodinjstvom, ki vakuumirajo 

manjše količine živil. SV2000 (na sliki zgoraj desno) pa je zmogljivejši aparat, namenjen 

vsakodnevnemu vakuumiranju večjih količin živil, primeren tudi za manjše kmetijsko-pridelovalne 

dejavnosti.  

 

 

Zavakuumirajte sadje, zelenjavo ali ribe in svežina poletja vas bo tolažila v hladnih zimskih dneh.  

 

ALI STE VEDELI? 

Statusove vrečke in folija v roli za vakuumiranje so najkakovostnejše vakuumske vrečke na trgu 

in so primerne tudi za vse bolj priljubljeno »sous vide« kuhanje. 

Kupite večja, cenejša pakiranja živil ali živila, ki so v akciji, in jim s shranjevanjem v vakuumu 

podaljšajte obstojnost in svežino do 4 krat. Idealno za sir za posebne priložnosti in pršut, ki ga 

razrežemo na manjše kose ter mu podaljšamo obstojnost brez nepotrebnega zamrzovanja.  

Podjetje Status je od leta 2003, odkar proizvajajo vakuumske aparate, prodalo več kot 270.000 

aparatov po vsem svetu. 

Vakuumirajte za manj zavržene hrane in prihranite! Shranjevanje v vakuumu do 4 krat podaljša 

obstojnost in svežino živil.  


