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Duurzaam je verse etenswaren verpakken
kan met deze 'wraps'
Ze zien er nog gezellig uit ook!

!
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Kliekjes, je boterham voor de lunch, een plak bananenbrood of een
stuk aangebroken groente of fruit dekken we af en verpakken we
snel in huis-tuin-en-keuken folie. Terwijl dat bepaald niet
milieuvriendelijk is...

100% natuurlijk en herbruikbaar
Is er dan iets anders op de markt waarmee je etenswaren wél
duurzaam kunt verpakken? Jazeker! De Bee's Wax Wraps zijn
wikkels (wraps) gemaakt van 100% natuurlijk en organisch katoen
dat is doordrenkt met bijenwas. En ze zien er nog leuk uit ook! Door
de warmte van je handen krijg je de wrap in de gewenste vorm.
Bovendien zijn de wikkels wel tot een jaar lang te hergebruiken; ze
zijn namelijk antibacterieel en na gebruik makkelijk te reinigen onder
de kraan.

Vrolijk verpakt
Waar aluminium- en vershoudfolie voor weinig variatie in het
verpakkingslandschap zorgen, zit dat met de Bee's Wax Wraps juist
wel snor. De verschillende designs vrolijken je instant op en je hoeft
je niet te schamen als je je eigen verpakte boterham tijdens de lunch
op kantoor tevoorschijn tovert. Je kunt er zelfs de ontbijttafel mee
opvrolijken. Wikkel er een bijvoorbeeld een baguette in of etaleer er
een stuk parmezaanse kaas op die je bij de pasta op tafel zet.
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Geen wegwerpverpakkingen meer!
Naar wegwerpverpakkingen hoef je in de supermarkt niet meer te
grijpen: #eenbetermilieubegintBIJjezelf (we hebben de hashtag even
toepasselijk getweaked -bijenwas, snap je 'm?). Deze innovatie op
het gebied van duurzaam eten bewaren kun je namelijk bestellen via
Cooking Life en is te koop in verschillende maten, los of in sets.
Vanaf dit najaar zijn de vellen ook verkrijgbaar op rol en als handige
sandwich verpakking. Tevens komt er ook een vegan optie van de
wikkels op de markt, gemaakt van organisch katoen en sojawas.

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees
losse artikelen op Blendle.
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