
Badania wykazały, że pojemniki PPWU IFCO wydłużają 
okres przydatności do spożycia świeżych warzyw i owoców, 
zwiększając możliwości sprzedaży dzięki wyższej jakości i 
lepszej estetyce produktów.

Świeża żywność przez dłuższy czas
dzięki opakowaniom PPWU IFCO



Już od ponad 25 lat firma IFCO 
jest liderem na światowym rynku 
plastikowych pojemników wielokrot-
nego użytku (PPWU). Nieustannie 
poszukujemy najlepszych rozwiązań, 
które nie tylko zwiększą sprawność 
operacyjną naszych klientów, ale 
także umożliwią dostarczanie śwież-
szej i zdrowszej żywności na całym 
świecie.

W ramach ciągłego programu 
badawczo-rozwojowego podjęliśmy 
współpracę ze specjalistami ds. 
jakości i bezpieczeństwa żywności, 
firmą Dr. Lippert QM. Naszym celem 
było zbadanie możliwości przedłuże-
nia okresu przydatności do spożycia 
świeżych warzyw i owoców dzięki 
stosowaniu pojemników PPWU 
IFCO w porównaniu z opakowaniami 
jednorazowymi. Uzyskane wyniki były 
jednoznaczne:

opakowania PPWU firmy IFCO  
utrzymują świeżość produktów 
przez dłuższy czas.

Nasza metodologia

Krok pierwszy: Odbieramy świeżą żywność od 
producenta lub hurtownika, zbieramy i pakujemy ją 
do pojemników PPWU IFCO oraz opakowań jedno-
razowych.

Krok drugi: Dostarczamy nasze PPWU do obiektów 
chłodniczych, aby odtworzyć warunki sklepowe, przy 
czym każdy produkt ma wyznaczony indywidualny 
czas przechowywania.

Krok trzeci: Symulujemy warunki domowe poprzez 
przechowywanie żywności zarówno w temperaturze 
otoczenia, jak i niskich temperaturach, podobnie 
jak robią to klienci.

Podczas całego procesu przeprowadzaliśmy ocenę 
jakości produktów zgodnie z określonymi wskaźni-
kami świeżości. Stosowaliśmy metody nieniszczące 
i niszczące (w przypadku cukru i kwasowości).

Dane z badania pt. „Porównanie wentylacji różnych opakowań PPWU firmy IFCO i wpływu wentylacji na świeżość i możliwości  
sprzedaży w odniesieniu do różnych owoców i warzyw” przeprowadzonego w lipcu 2018 r. przez firmę Dr. Lippert QM we ws-
półpracy z IFCO SYSTEMS. Przesłane przez dr. Felixa Lipperta

Melony
+ 4 dni 
dłużej

Pomidory
+ 2 dni 
dłużej

Pieczarki
+ 2 dni 
dłużej

Winogrona
+ 1 dzień 
dłużej

Pojemniki PPWU IFCO wydłużają okres przydatności do spożycia do 4 dni. 
W ramach badań (łącznie z czterema poniższymi przykładami) pojemniki PPWU 
IFCO zapewniły wyższą świeżość produktów przez dłuższy czas w porównaniu z 
opakowaniami jednorazowymi – oto kolejny powód, dla którego sprzedawcy detaliczni i 
producenci wybierają nasze opakowania.

 Świeższa żywność o lepszej 
jakości: na całej trasie — od 
zbiorów z pola do stołu klientów

 Lepszy wygląd przez dłuższy 
czas: bardziej atrakcyjne dla 
klientów

 Zaufanie klienta: przy wyborze 
sklepu klienci często zwracają 
uwagę na jakość nietrwałych 
produktów

 Wzrost dochodów: dzięki 
lojalnym i powracającym klientom

 Wyższe zyski: wskutek 
zmniejszenia stopnia psucia i 
strat

 Mniej odpadów zwiększa 
sprzedaż: ze względu na 
odpowiedzialność społeczną 
klientów oraz mierzalne zwroty z 
inwestycji w zrównoważony rozwój

Zaawansowany system 
wentylacji: szybsze usuwanie 
ciepłego powietrza; większa 
spójność łańcucha chłodniczego

Ekspozycja „one touch”: 
żywność transportowana 
do sklepu i eksponowana 
bezdotykowo

Mniej uszkodzeń: mocniejsza 
konstrukcja; bezpieczne 
układanie w stos

Mniejsze oddziaływanie na 
środowisko: do wielokrotnego 
użytku; mniejszy ślad węglowy

Ergonomiczna konstrukcja: 
łatwość przenoszenia

Standaryzowana wielkość: 
aby zapewnić optymalną 
efektywność w całym łańcuchu 
dostaw

Wyniki: długotrwała świeżość

Korzyści 
dłuższego okresu 
przydatności do 
spożycia

Co sprawia, że pojemniki PPWU IFCO są 
wyjątkowe?

Przetestowaliśmy 
następujące 
parametry:

 Stan pnącza

 Kolor

 Utrata masy

 Stan kiści

 Cukier/kwasowość

 Gnicie/pleśń

 Skala Shore‘a 
(jędrność)

 Oddychanie

 Temperatura/
wilgotność

IFCO współpracuje z hodowcami i sprzedawcami detalicznymi 
w celu dostarczania świeższej i zdrowszej żywności na całym świecie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.
Lepszy łańcuch dostaw służy nam wszystkim. Let’s eat.

IFCO SYSTEMS Poland Sp. zo.o.
ul. Chłodna 52. | 00-872 Warszawa | Polska
T: +48 539 970680 | +48 539 9701580
www.ifco.com

© IFCO-MS400 | 10/2019 | Wszelkie prawa zastrzeżone


