
VAD ÄR EN BIVAXDUK?
En bivaxduk är ett stycke tyg som vi framställt för att 
ha så liknande egenskaper som plastfolie som möjligt. 
Detta innebär att dukarna är greppiga, formbara och 
vattentåliga - alltså passar de perfekt för att lagra din 
mat. Bivaxdukarna är även designade så att det ska 
vara enkelt att tvätta - häll simpelt på kallt vatten och 
en gnutta diskmedel - så kan du återanvända duken i 
upp till ett år.
 

VÅRA BIVAXDUKAR
Bivaxdukarna är tillverkade av oss själva med bivax 
från svenska biodlare. Vi tänker hållbarhet i allt vi gör 
–  från inköp till slutprodukt. Med noga utvalda råvaror 
blir resultatet en produkt med unika egenskaper. Med 
ett inbyggt antibakteriellt skydd mot mikroorganismer, 
en förmåga att låta maten “andas” och dessutom kunna 
återanvända produkten om och om igen, förvarar du 
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mat på ett betydligt mer klimatsmart sätt än traditionell 
matförvaring.
 
Enligt Naturskyddsföreningen tillverkas det omkring 
280 miljoner ton plast om året - varav så mycket 
som 40% av denna är engångsplast. Varje år skadas 
mängder av djur av plasten i havet. Valar, sälar, 
sjöfåglar, sköldpaddor och många andra djur fastnar 
i skräpet och drunknar. Plasten ger också en falsk 
mättnadskänsla som gör att många djur svälter ihjäl. 
Med vår produkt förvarar du inte bara din mat på ett 
säkert sätt - du tar även ett steg mot en mer hållbar 
framtid. Våra bivaxdukar är handgjorda av oss själva 
med svenskt bivax. Paketen är förpackade i hampasnö-
re och skickas i ofärgade kuvert - allt för en så minimal 
miljöpåverkan som möjligt



Vad finns det för användningsområden?
Våra klimatsmarta bivaxdukar är formbara och kan där-
för användas till att packa in det mesta. Vi brukar ofta 
använda dukarna till matlådor och skålar eller till fruk-
ter och mackor. En av fördelarna med dukarna är att 
det finns oändliga användningsområden så länge man 
tänker kreativt!

Hur tvättas dukarna?
Efter användning tvättas dukarna enkelt med ljummet 
vatten och en gnutta ekologiskt diskmedel. Sen är det 
bara att hänga upp den och låta den torka så är den 
snart redo för återanvändning igen!

På vilket sätt förvaras maten säkert?
Bivaxet i duken verkar antibakteriellt och bidrar därför 
till en säker matförvaring. Dukarna tar inte heller åt sig 
något vatten och tvättas enkelt. Undvik dock att använ-
da till rått kött, fisk och fågel.

Hur länge kan man använda dukarna?
Om dukarna behandlas i mycket gott skick kan de hålla 
i ett mycket bra tag. Däremot så är det vanliga att de 
måste återaktiveras efter något år - men detta finns det 
självklart instruktioner för hur man gör. Dessa hittar du 
under fliken ”våra bivaxdukar” eller skicka ett mejl till 
oss. Vill man inte återaktivera dukarna så är dukarna 
100% komposterbara.

Vet du inte vad du ska köpa i present?
Då passar våra dukar perfekt!

Fler frågor? Kontakta oss gärna!
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