
Méhviaszos kendő

Miből készülnek a méhviaszos
kendők?

A Bee's Wrap GOTS (Global Organic
Textile Standard) tanúsítvánnyal
rendelkező biopamutból, fenntartható
eredetű méhviaszból, organikus
jojobaolajból és fa gyantából készül.
Az összetevők kombinációjával
alakítható, természetes antibakteriális
tulajdonságokkal rendelkező
élelmiszer csomagolást hoztak létre,
amely újra és újra felhasználható.

Hol készítik a méhviaszos
kendőket?

A méhviaszos kendőt Vermontban (USA), Middlebury-ben készítik. Itt a Bee's Wrap csapata
szeretettel és odafigyeléssel dolgozik.

Hogyan használjam a méhviaszos kendőt?

Használd a kezed melegét, majd hajtsd a kendőt a kívánt élelmiszer köré vagy a letakarni
kívánt tálra. Amikor a méhviaszos kendő lehűl, akkor az megtartja formáját. A
csomagolhatsz sajtot, zöldséget, kenyeret, gyümölcsöt, friss fűszernövényeket és pékárukat
a kendőbe. A méhviaszos kendő nem ajánlott nyers húshoz vagy halhoz.

Meddig marad effektív a méhviaszos kendő?

A méhviaszos kendő megfelelő törődéssel és rendszeres használat mellett akár egy évig is
kitarthat. Ügyelj arra, hogy szeretettel és körültekintéssel bánj vele. Tudni fogod, hogy a
kendő már nem hatékony, amikor elvékonyodik és puhává válik. Ebben az esetben vágd
csíkokra a kendőt, és hozzá adhatod a komposzt halomhoz. Vagy gyújtósként is
használhatod.

Hogyan bánjak a kendőkkel?

Könnyen! Szeretettel és odafigyeléssel, enyhe szappannal és hideg vízzel. Csak óvatosan
mosd le hűvös vízben, enyhe szappannal vagy mosogatószerrel. Utána felakaszthatod,
hogy megszáradjanak. Ne felejtsd el megóvni minden hőforrástól, beleértve a meleg vizet, a
mikrohullámú sütőt, a hagyományos sütőt, a forró autót és még meleg maradék ételektől.

Tiszta lesz a kendő, miután megmostam hideg vízzel?



A jojobaolaj és a fa gyanta természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, így még
hideg vízzel történő öblítés után is tiszta és higiénikus lesz a kendő.

A méhviaszos kendőm darabos felszínű lett. Mit tegyek?

Valószínűleg a kendőt hő érte. A méhviasz nagyon érzékeny a meleg hőmérsékletre. Ezért
mindig azt javasoljuk, hogy mosd le hideg vízzel, hogy elkerülj mindenféle forrását a hőnek.

Miután elhasználódott a kendőm, mit tegyek vele?

Amikor a Bee's Wrap elvékonyodik, és már nem ragad, akkor a csomagolását vágd
csíkokra, és bedobhatod a komposztba, vagy használhatod gyújtósként is.

Van illata a méhviaszos kendőnek?

Igen. Amikor először kicsomagolod a kendőt, meg fogod érezni a méhviasz illatát. Az illat az
első néhány használat és mosás után elillan, később már egyáltalán nem érezhető. A
méhviasz illata attól a szezontól függ. A méhviasz hordozza azon virágok illatát, amelyekből
a méhek virágport gyűjtöttek. Aki érzékeny a méhviaszra, annak nem ajánlott.

Milyen méretűek a kendők?

Méhviaszos kendő nagy - (33 x 35 cm): használhatod nagyobb tálak letakarásához,
pitékhez, zellerhez, szendvicsek, sárgadinnyét, sajt, saláta.



Méhviaszos kendő kenyér - (43 x 58 cm): nagyszerű kenyér becsomagolásához, elég nagy
egy cipóhoz, toast kenyérhez. Ez a méret kiválóan alkalmas nyers tészta, egy extra nagy tál
vagy egy tepsi lefedéséhez. Hazsnálhatod pite, sütemény tészta vagy más pékáru
becsomagolsához is.

Méhviaszos kendő szendvics - (33 x 33 cm): tökéletes a szendvics elkészítéséhez. Sajthoz,
uzsonnához, muffinhoz is kiváló, a lehetőségek tárháza végtelenek.

Méhviaszos kendő közepes - (25 x 27,5 cm): Letakarhatsz vele tálat, szendvicset, sülteket,
sajtot, vagy egy fél káposztát vagy sárgadinnyét.


