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GastroMax food storage
– nya smartare matlådor

Att ta hand om matrester och ta med sig matlåda till jobbet blir alltmer självklart för den medvetna konsumenten. GastroMax food storage är de nya smarta matlådorna där det är möjligt att separera innehållet och som
tack vare en bärrem är väldigt enkla att bära med sig.
Visste du att runt 60 % av alla svenskar tar med sig lunch till jobbet minst två gånger i veckan? 30 % gör det faktiskt
varje dag. Att ha egen lunch med sig är inte bara billigare, det sparar tid och maten är ofta hälsosammare jämfört
med lunchmaten man hittar på stan. En extra bonus är att man minskar matsvinnet genom att ta hand om middagens
rester. I Sverige slänger varje hushåll 19 kg mat per år. Om vi istället tänker klimatsmart och återanvänder våra matrester kan vi dessutom spara 3 000–6 000 kronor varje år*. * Enligt Livsmedelsverket
Det finns med andra ord många fördelar med matlådor och för att detta med att ta med sig mat ska fungera, behövs en matlåda som är mikrovågstålig, som håller tätt och inte läcker. Allt fler vill också kunna separera innehållet.
Yoghurt i en burk, granola i en annan och bär i en tredje. Eller köttbullar som är redo för mikron i en burk och lingon
som ska serveras kalla i en annan. Det innebär behovet av fler burkar och då måste det vara enkelt att ta med sig.
GastroMax food storage har en smart bärrem som gör det enkelt att bära med sig dem och som håller ihop 2 till 5
lådor beroende på storlek. Matlådorna finns som runda och rektangulära och de är lufttäta, vilket gör att maten håller
sig fräsch länge. De sju storlekar från 0,5 dl upp till 1 liter är stapelbara för att ta så liten plats som möjligt och när de
är tomma kan de förvaras i varandra. Att de är transparenta gör det lätt att se innehållet och en extra finess är att ett
lock passar till flera burkstorlekar – du behöver alltså inte hålla reda på vilket som är det rätta locket till varje låda.
GastroMax food storage är fria från bisfenol A och tål diskmaskin, mikro och frys. Tillverkade i Finland. Pris för set
med bärrem från 59 kronor till 75 kronor.
För ytterligare info och ev. utlottningar vänligen kontakta:

Camilla Modeen, +358-40 638 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Orthex Group är ledande i Norden inom tillverkning av kvalitetsprodukter för hem och förvaring. Sortimentet marknadsförs och säljs under
produktnamnen Orthex, SmartStore och GastroMax. Över 90 procent av tillverkningen sker i Sverige och Finland. Produktionen i Sverige
startade redan 1914 i småländska Gnosjö, där det ännu idag sker tillverkning. Huvudkontor finns i Esbo i Finland.

