
 

 
 

 
Siemens-jääkaappipakastin viisinkertaistaa ruoan 
säilyvyyden ja vähentää ruokahävikkiä  
 

Uusi Siemens KG38QAL30-jääkappipakastin nostaa ruoan säilyvyyden uudelle tasolle. 
Ainutlaatuinen vakuumiteknologia tyhjentää hapen jääkaappipakastimen keskiosan 
laatikosta, jolloin esimerkiksi tuore kala säilyy viisi kertaa pidempään. Uudella 
teknologiallaan Siemens taistelee ruokahävikkiä vastaan.  
 

 

 

 
Siemens KG38QAL30-
jääkappipakastin. 

 VitaFresh- ja vakuumilaatikot. 

 
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n Save Food -ruokahävikkihankkeen kumppanina 
Siemens-kodinkoneet on kartoittanut ruokahävikkiä Pohjoismaissa. Vuonna 2013 toteutetun 
kyselytutkimuksen mukaan noin puolet (50,9 %) suomalaisista vastaajista heittää ruokaa pois 
1‒3 kertaa kuukaudessa ja joka viides (21,7 %) 1‒3 kertaa viikossa.  
 
Kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy roskiin noin kolmasosa. Ruokahävikki ei kuitenkaan ole 
ainoastaan kotitalouksien ongelma. Ruokahävikki on valtavaa resurssien tuhlausta, ja se 
kuormittaa ympäristöä.  
 
Siemensin kehittämän KG38QAL30-jääkaappipakastimen ainutlaatuinen vakuumiteknologia 
maksimoi elintarvikkeiden säilyvyyden ja minimoi ruokahävikin. Jääkaappipakastimessa on 
kolme erilaista osiota eri lämpötiloja edellyttävien elintarvikkeiden säilyttämiseen.  
 
Perinteisten jääkaappi- ja pakastinosien välissä on erillinen kaksiosainen vitaFresh-osio, 
jonka lämpötila on lähes nolla astetta. Ylempi laatikko on tarkoitettu kasvisten ja hedelmien 
säilytykseen. Laatikossa on yli 90 prosentin ilmankosteus, minkä ansiosta kasvikset pysyvät 
tuoreina kolme kertaa tavallista pidempään.  
 
 
 

http://www.fao.org/save-food


 

 
 

 
Alempi laatikko hyödyntää Siemensin vakuumiTeknologiaa, jonka avulla laatikosta voidaan 
poistaa happi yhdellä napin painalluksella. Laatikko on ihanteellinen raa’an kalan ja lihan tai  
 
valmiiden ruokien säilyttämiseen. Nolla-asteisen lämpötilan ja matalan happitason ansiosta 
tuotteet säilyvät jopa viisi kertaa tavanomaista pidempään.  
 

 

 

 
Uraauurtava vakuumilaatikko, joka viisinkertaistaa ruoan säilyvyyden.   Tarkka lämpötilaohjaus LCD-näytön avulla.  

 
”Siemens on kehittänyt ruoan kylmäsäilytykseen erilaisia ratkaisuja ja nyt voimme tarjota 
kuluttajille parhaan mahdollisen ratkaisun ruoan tuoreuden säilyttämiseen. 
Jääkaappipakastimen avulla kuluttaja voi pienentää huomattavasti ruokahävikkiä ja säästää 
sekä aikaa että rahaa”, kertoo BSH Kodinkoneiden markkinointipäällikkö Kristiina Pakarinen. 
 
Jääkaappipakastimen etuosa on InoxLook ja sivut kromi-inox-metallia. Kaapin korkeus on 
190 cm. VakuumiTeknologia- ja vitaFresh-ominaisuuksien lisäksi KG38QAL30-
jääkaappipakastimen ovessa on LCD-näyttö, josta voi nopeasti katsoa ja säätää jääkaapin ja 
pakastimen lämpötiloja.  
 
Suositushinta: alkaen 2 120 euroa 

Lisätietoja:  
Kristiina Pakarinen 
Markkinointipäällikkö, BSH Kodinkoneet  
020 751 0724 
kristiina.pakarinen (at) bshg.com 

Testilaitteet ja kuvapyynnöt: 
Cocomms Oy, Maija Joki-Korpela 
maija.joki-korpela at cocomms.com 

 

 
Siemens-kodinkoneet 
Siemens-kodinkoneet on osa BSH Kodinkoneet Groupia, joka on Euroopan johtava kodinkonevalmistaja. Siemens, joka on 
kehittänyt muun muassa sydämentahdistimia, tuuliturbiineja ja Mars-robotteja NASAlle, tarjoaa tulevaisuuden 
kodinkoneita. Siemens tunnetaan kehittyneistä ja älykkäistä tuotteistaan, joiden muotoilu on tyylikästä ja ajatonta. 
Siemens-valikoima sisältää mm. uuneja, liesiä, liesituulettimia, espressokeittimiä, jääkaappeja ja pakastimia. Yhtiön 
liikevaihto Pohjoismaissa oli vuona 2013 noin 500 miljoonaa euroa. Lisätietoja: http://www.siemens-home.fi/. 

http://www.siemens-home.fi/
http://www.siemens-home.fi/

