
PLASTICVRIJE & HERBRUIKBARE
VERSHOUDDOEKEN

Dooek vershouddoeken zijn met bijenwas geïmpregneerde 
katoenen doeken die worden gebruikt om voedsel in te bewaren 

en lang vers te houden. Doordat ze makkelijk in gebruik, plasticvrij 
en herbruikbaar zijn, zijn ze hét groene alternatief voor plastic 

bakjes, boterhamzakjes en aluminium folie.

ZO GEBRUIK JE DOOEK

Dek een kom af met het 
doek of wikkel je groente, 
fruit, kaas of brood erin. 

Sluit af met louter de 
warmte van je handen. 

Klaar om in de koelkast, 
vriezer of tas te leggen.

Was het doek eenvoudig 
met de hand onder 

koudwater af. Indien nodig 
met een druppel afwas-

middel. Schud het 
overtollige water eraf en 

leg het te drogen.

Als het doek goed 
gedroogd is, is het klaar 
om weg te leggen of nog 

beter, weer opnieuw te 
gebruiken. De doeken gaan 

ongeveer een jaar lang 
mee.

Dooek vanwege de bacteriën  
niet bij rauw vlees en vis gebruiken!



MEEST GESTELDE  
VRAGEN & ANTWOORDEN

WAAROM MOET IK DOOEK GEBRUIKEN?

Met Dooek voorkom je het eenmalig gebruik van plastic- en aluminiumfolies 
bij het bewaren van eten. Door wegwerpfolies te vervangen door duurzame 
vershouddoeken, maak je een bewuste stap naar een duurzame levensstijl.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DOOEK?

Milieuvriendelijk alternatief voor plastic zakjes en aluminiumfolie |  
Vele malen herbruikbaar | Voorkomt weggooien van eten | Kan gebruikt 

worden voor alle soorten etenswaar, behalve rauw vlees of vis | Makkelijk  
in gebruik | Bacterie- en schimmelwerend | Vormbaar en waterafstotend | 

Ondersteunt een duurzaam huishouden.

VAN WELK MATERIAAL IS DOOEK GEMAAKT?

Al onze producten zijn gemaakt van ecologische ingrediënten; katoen, 
bijenwas, kokosolie en boomhars. De was heeft antibacteriële functies, de 
olie maakt het zacht en vormbaar en de boomhars zorgt voor kleverigheid 

zodat het doek goed blijft zitten.

HOELANG GAAT HET DOEK MEE?

Het doek gaat ongeveer een jaar lang mee, mits het op de juiste manier 
gebruikt en verzorgd wordt. Als het doek niet meer kleeft, dan kan je het als 
aanmaakblokje voor de open haard gebruiken of in de compostbak gooien. 

Tip! Ververs het doek af en toe door het op 80 graden in de oven te leggen.
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