
-18°C

GOUDEN REGELS VOOR DE VRIEZER

Uw ijs bijna uitverkocht? Bestel op www.unileverpartners.be

IJsliefhebbers rekenen op de allerbeste kwaliteit wanneer ze een Ben & Jerry’s-ijsje bij u kopen. Ben & Jerry’s werkt nauw
samen met de fabrikanten om energiezuinige vriezers te ontwikkelen. Een aantal adviezen die u helpen om de milieuimpact
te verminderen en kosten te besparen, herkent u aan het milieulogo. Daarnaast zal een goede uitstraling van de vriezer (schoon,
geen ijsvorming, mandjes) de consumenten sneller doen besluiten een aankoop te doen. Om de kwaliteit te garanderen is het
belangrijk dat de vriezer optimaal functioneert. Lees hieronder onze Gouden Regels om te zien hoe u het beste kunt handelen!
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Zo plaatst u de vriezer

Zo vult u de vriezer
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Houd rondom de vriezer altijd 15 cm vrij.
Let hierbij vooral op het ventilatierooster!

Maak geen gebruik van een verlengsnoer en
gebruik een geaard stopcontact.

Controleer de temperatuur van het ijs
op het moment van ontvangst. Bij voorkeur
is de temperatuur van het ijs -18 graden of

kouder.

Plaats de vriezer niet:  
- buiten in de zon

- bij een warmtebron
- in een warme ruimte

- onder een airconditioning
- vlakbij een deur.

De temperatuur stijgt snel wanneer de deur
geopend wordt. Sluit de deur dus snel en zorg

dat de vriezer weer op temperatuur komt
(-18°C) voordat je hem opnieuw opent.

Gebruik van planken zorgt voor een optimale
verspreiding van koude lucht. Plaats het ijs

volgens First-In-First-Out principe
(kortste houdbaarheidsdatum vooraan).

Stapel het ijs voorzichtig op de planken. Zorg
dat de pints en shorties met de smaaknaam
naar voren staan, zodat het ijs gemakkelijk

uit de vriezer kan worden gehaald.
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Zorg ervoor dat de ventilatieroosters altijd
stofvrij en schoon zijn. Gebruik een borstel

of stofzuiger om de roosters regelmatig
schoon te maken.

Plaats de producten snel in een andere
vriezer als die ter beschikking is.

Vervuilde condensors gebruiken meer
energie. De condensor bevindt zich achter
het rooster. Maak deze regelmatig schoon

met een zachte borstel.

Lukt dat niet? Laat het ijs dan in de vriezer
staan en houdt de deur gesloten.

Dek de vriezer af met isolerend materiaal.

Verwijder regelmatig aangevroren ijs met 
een plastic schraper. Lukt dit niet, ontdooi 
de vriezer en verwijder het smeltwater.

Geef de storing van de vriezer door aan de
verkoopbinnendienst via  02/333.62.06. 

(Geldt alleen voor vriezers die eigendom 
zijn van Unilever/Ben & Jerry’s).

Bij BEN & JERRY’S willen we werken aan een beter milieu 
en duurzaamheid. Om te voldoen aan die missie hebben
we bij enkele afbeeldingen een milieu logo afgebeeld.
Deze adviezen helpen u om een goede keuze te maken en  
een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Controleer regelmatig of de vriezer goed
gesloten is en zorg ervoor dat de deur niet

onnodig wordt geopend. Zo voorkomt u
ijsvorming.

Controleer dagelijks of de temperatuur tussen
het ijs in de vriezer gelijk is aan -18 graden.

Zie de HACCP richt-lijnen voor de
wettelijke verplichtingen.

Verwijder producten die beschadigd of
ontdooid zijn en producten waarvan de

houdbaarheidsdatum verstreken is. Vries
ontdooide producten nooit opnieuw in!

ONDERHOUD  
EN DAGELIJKS  

GEBRUIK

Tips voor dagelijks gebruik

Onderhoud

Problemen met uw vriezer?
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