
EcoWrap

Gebruik de warmte van je handen 
om de wrap zacht te maken, zodat je ze 

kan vormen rond je voeding of kom.

Wanneer ze afkoelt, 
houdt je EcoWrap vanzelf haar vorm. 

Was ze met koud water en een zachte  
zeep. Laat ze drogen en gebruik 

opnieuw :-D



Waar zijn de EcoWraps van gemaakt ? 
 Biologisch katoen** **want niet-bio katoen wordt enorm bespoten!
 Duurzaam geoogste bijenwas** **waar de bijen goed behandeld worden

 Jojoba olie**

*** De bijenwas heeft een antiseptische werking,  
      waardoor je voeding lang goed blijft

**deze zorgt ervoor dat de wrap haar vorm behoudt

 Kaas

 Groenten en fruit

 Verse kruiden

 Heel handig om noten en zaden mee te doen als gezonde snack!

 Wrap een wrap in je wrap!
bv. een zeewier-wrap met sla en guacamole in je EcoWrap Yummmmm

 ...

Veelgestelde 
Vragen

Wat kan ik wrappen?

Kan ik de EcoWrap gebruiken voor vlees?

Voor rauw vlees wordt de EcoWrap niet aangeraden, omdat je ze niet kan wassen met warm 
water of sterke zeep. Dit verwijdert de bijenwas. Gekookt vlees - wanneer goed doorbakken - 
is wel helemaal goed!



Hoe lang gaat de EcoWrap mee? 
Als je ze gebruikt volgens de aanwijzingen in deze awesome gebruiksaanwijzing, gaat 
je EcoWrap tot een jaar mee! Dat zijn heel wat plastieken wraps uitgespaard… 
Bovendien kan je ze gewoon composteren nadien. Of je mag ze gebruiken om je 
haardvuur mee te starten in de winter ;-) 

Heeft de EcoWrap een geur? 
Ja, in het begin zal je de bijenwas lichtjes ruiken en dit kan variëren naargelang het 
seizoen waarin ze geoogst is. Dit komt omdat de bijen hun stuifmeel halen bij andere 
bloemen in verschillende seizoenen. De geur neemt geleidelijk aan af. 

Welke maat neem ik best?
● Small: 17 * 20 cm:ideaal voor een schijfje citroen, halve avocado, een klein

kommetje of snacks.
● Medium: 25 * 28 cm: voor een kommetje, halve bloemkool, ...
● Large: 33 * 35 cm: voor een grote kom, boterham, halve watermeloen, …

Kan ik de EcoWrap bestellen vanuit het 
buitenland?
Ja, we verzenden wereldwijd, maar enkel in België en Nederland bieden we gratis 
verzending. 

Wat is de tevredenheidsgarantie?
We zijn trots op onze kwalitatieve handgemaakte bijenwas wraps en hebben er 
vertrouwen in dat je ze dolblij zal gebruiken, thuis en op stap. Is er toch een reden 
waarom je niet helemaal dolblij bent, stuur ons een mailtje via 
info@rosiesdiscoveries.com en we helpen graag om de beste oplossing voor jou te 
vinden! 
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