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Φλιτζάνια, ποτήρια 

 Στοιβάξτε απαλά και προσεκτικά τα φλιτζάνια και τα ποτήρια σας με χαρτί περιτυλίγματος. 

 Όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα από αυτά (όπως κολονάτα ποτήρια), τυλίξτε κάθε τμήμα του 
ξεχωριστά ώστε σε πρώτη φάση να εξέχει αρκετό χαρτί στα ευαίσθητα σημεία και έπειτα 
τυλίξτε καθένα από αυτά ολόκληρο σαν ένα αντικείμενο. 

 Τοποθετήστε τα σε όρθια θέση μέσα σε κούτες που έχετε φροντίσει να έχουν καλά 
προστατευμένο πάτο (με τσαλακωμένο χαρτί, κλπ). Επισημάνετε στην ετικέτα της κάθε τέτοιας 
κούτας ότι περιέχει "Εύθραυστα", καθώς και πια πλευρά είναι η επάνω. 

 

Πιάτα 

 Τυλίξτε κάθε πιάτο με 2-3 φύλλα χαρτιού συσκευασίας μέχρι να καλυφθεί εντελώς. 
Τοποθετήστε μερικά τυλιγμένα πιάτα το ένα πάνω στο άλλο και τυλίξτε ξανά ομαδικά σε ένα 
πακέτο σφραγίζοντάς τα με ταινία. Τοποθετήστε τα πακέτα πιάτων σε κούτες καλά 
προετοιμασμένες με ασφαλή πάτο και καλύψτε κάθε κενό με τη διαδικασία γεμίσματος με 
τσαλακωμένο χαρτί ή πλαστική προστατευτική μεμβράνη (bubble wrap). Επισημάνετε στην 
ετικέτα κάθε  κούτας πιάτων ότι περιέχει "Εύθραυστα", καθώς και πια πλευρά είναι η επάνω. 

 

Μικροσυσκευές 

 Πακετάρετε κάθε μικροσυσκευή ξεχωριστά και τοποθετήστε την σε ξεχωριστή κούτα κοντά 
στις διαστάσεις της συσκευής. 

 Τυλίξτε κάθε συσκευή με χαρτί συσκευασίας ή/και πλαστική προστατευτική μεμβράνη, αν είναι 
βαριά ή εύθραυστη, και τοποθετήστε τη με τέτοιο τρόπο στην κούτα ώστε να εφαρμόζει 
απόλυτα. Καλύψτε τυχόν κενά με τσαλακωμένο χαρτί συσκευασίας. 

 

Άλλα είδη κουζίνας 

 Τυλίξτε τις λαβές μεγάλων αντικειμένων, όπως κανάτες, με τσαλακωμένο χαρτί συσκευασίας 
πριν από τη συνολική συσκευασία τους. 

 Για να τυλίξετε μια τσαγιέρα: τυλίξτε αρχικά τη λαβή της, ακολούθως το στόμιό της και έπειτα  
τυλίξτε όλο τον κύριο κορμό μαζί. Τέλος, τυλίξτε ξεχωριστά το καπάκι της και τοποθετήστε το 
στην ίδια κούτα όπου θα έχετε τοποθετήσει αρκετό τσαλακωμένο χαρτί για να είναι ασφαλής. 

 Τυλίξτε με χαρτί τα μαχαίρια και τα κουταλο-πίρουνα, καθένα ξεχωριστά, και στη συνέχεια 
συσκευάστε τα ανά δεσμίδες σε πλαστική προστατευτική μεμβράνη. Φροντίστε για την 
ανάλογη σήμανση στην ετικέτα της αντίστοιχης κούτας, ώστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά την από-συσκευασία τους. 

 Κατσαρόλες και τηγάνια πακετάρετέ τα βάσει μεγέθους σχηματίζοντας φωλιά (το ένα μέσα στο 
άλλο). Σφραγίστε το τελικό πακέτο-φωλιά με ταινία. 

 Πολύ εύθραυστα αντικείμενα θα είναι πιο ασφαλή σε διπλές κούτες. Τοποθετήστε τα τυλιγμένα 
με χαρτί σε μια μικρή κούτα, την οποία θα τοποθετήσετε ακολούθως σε μια μεγαλύτερη, 
καλύπτοντας καλά οποιοδήποτε κενό με χαρτί περιτυλίγματος. 
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 Πακετάρετε μόνο μακράς διαρκείας τρόφιμα (π.χ. ξηρά τροφή) και βεβαιωθείτε ότι τα έχετε 
τοποθετήσει σε όρθια θέση. 


