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GastroMax matlådor – håller maten fräsch länge!
Vi slänger mängder av fullt ätbar mat i soptunnan
varje vecka, istället för att ta tillvara den och äta vid ett
senare tillfälle. Med GastroMax matlådor håller maten
sig fräsch längre, det blir enkelt att både spara och ta
med sig överbliven mat till jobblunchen, samtidigt som
man gör en miljöinsats.
Att ta med egen lunch till jobbet blir alltmer populärt och det
är enkelt, hälsosamt och ett bra sätt att spara pengar på.
I en undersökning som gjorts av Livsmedelsverket svarar
majoriteten av de tillfrågade att de gör en matlåda av maten
som blivit över efter en måltid. Matsvinnet minskar då rejält
när resterna från middagen blir lunch dagen därpå.
I Sverige slänger vi hela 19 kilo ätbar mat per person och
år, och dessutom häller vi ut massor med mat och dryck
i avloppet, runt 26 kilo per person och år försvinner den
vägen*.
GastroMax matlådor finns i nio olika storlekar, från 0,5
deciliter upp till 2,2 liter och maten kan därför delas upp i
egna lådor – den uppvärmda maten i en större låda och
sedan salladen och andra tillbehör i mindre lådor. Den
minsta lådan är t.ex. perfekt för salladsdressing och passar
i såväl medelstora som stora lådor.
Lådorna finns både runda och rektangulära och de är helt
lufttäta så att maten håller sig fräsch längre. De kan staplas
i och ovanpå varandra och sparar därmed utrymme i köksskåpet och tack vare att lådorna är transparenta ser man
vad de innehåller. En smart detalj är att samma lock passar
flera storlekar, så man behöver inte leta efter rätt lock till rätt
matlåda.
Alla matlådor i serien är tillverkade av BPA-fri plast i vårt
grannland Finland och de tål såväl diskmaskin som mikro
och frysning. Cirkapris från 15 kronor till 60 kronor beroende
på storlek.

GastroMax matlådor finns i nio olika storlekar, från 0,5 deciliter upp
till 2,2 liter och kan staplas i och ovanpå varandra.

*Källa Livsmedelsverket.se.

Lådorna finns både runda och rektangulära och de är helt lufttäta
så att maten håller sig fräsch längre.
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