Zijn bamboestrootjes goed voor het milieu?
Jungle Straws zijn de beste vriend van de natuur! Ze zijn 100% biologisch afbreekbaar en
milieuvriendelijk en dat is 100% beter dan het gebruik van plastic! Door onze bamboerietjes aan te
schaffen, kun je er zeker van zijn dat je stappen zet in de richting van een plastic vrije wereld.
Is uw bamboe ethisch verantwoord?
Absoluut. De bamboe die we gebruiken in onze herbruikbare drinkrietjes is 100% duurzaam,
milieuvriendelijk en heeft niet bijgedragen aan enige ontbossing. Bamboe heeft weinig pesticiden of
zware machines nodig om te oogsten en al onze rietjes worden met de hand gekweekt. Kom kijken
hoe je strootjes kunt maken van bamboe.
Zijn Jungle Stro's behandeld met chemicaliën, kleurstoffen, oliën etc.?
Meer dan 1 miljard plastic en op aardolie gebaseerde, niet biologisch afbreekbare rietjes worden
dagelijks gebruikt over de hele wereld. We zijn erg trots op de manier waarop we onze
milieuvriendelijke rietjes produceren. We gebruiken absoluut geen chemicaliën, pesticiden of
kleurstoffen. Jungle Straws zijn 100% organisch en 100% onschuldig!
Kunnen bamboestrootjes worden hergebruikt?
Absoluut! Uw Jungle Straws kunnen vele malen worden hergebruikt als ze goed worden verzorgd en
zijn een goed alternatief voor plastic. Zeg vaarwel tegen het weggooien van rietjes en begin vandaag
nog met uw plastic-vrije reis!
Hoe bewaar ik ze?
Bij elk pakje Jungle Straws zitten twee natuurlijke jutezakjes; één om je rietjes bij elkaar te houden op
één plaats, en een andere die in één enkel rietje past. We willen dat mensen bewust denken en
handelen, dus hebben we de koffer met één enkel rietje zo ontworpen dat deze een handige
oplossing biedt om je Jungle Straw overal mee naartoe te nemen!

Kunnen bamboestrootjes worden gerecycled?
Jungle Straws zijn gemaakt van organische bamboe, die 100% biologisch afbreekbaar is. Je kunt ze
gewoon weggooien zonder je zorgen te maken waar ze terechtkomen en wat voor schade ze
aanrichten aan het milieu. Onze top tip is echter om ze in uw tuin te gebruiken als plantenstandaards
of ze aan de kinderen te geven voor knutselprojecten!
Zijn bamboestrootjes biologisch afbreekbaar?
Dat zijn ze zeker! Jungle strootjes zijn plantaardig, volledig composteerbaar en kunnen gemakkelijk
worden gerecycled. Als je klaar bent met ze, stop ze dan gewoon in een recyclage- of compostbak, of
ga creatief aan de slag! Onze persoonlijke favoriet is om ze te gebruiken als plantenstandaards of om
ze aan de kinderen te geven voor huiswerk en knutselprojecten! We raden echter sterk af om ze als
erwtenschieter te gebruiken!
Waarom bamboe?
Bamboe is volledig duurzaam, sterk, natuurlijk antibacterieel en bestand tegen schimmel en
meeldauw. Het is essentieel voor het evenwicht tussen zuurstof en kooldioxide in de atmosfeer. Het
groeit tot volle hoogte in minder dan vijf jaar en kan gemakkelijk worden geoogst.
Hoe worden bamboerietjes gemaakt?
De bamboe wordt met de hand gekweekt, vervolgens wordt hij gehakt en gevijld in de vorm van een
rietje. Wij geloven in nul afval en daarom gebruiken we de hele bamboestam. Vervolgens wordt het
in de zon gedroogd om een goed uitgebalanceerde kleur te krijgen. Tot slot worden de rietjes onder
druk gewassen om eventuele vuilresten te verwijderen en gegraveerd met de merknaam Jungle
Straws met behulp van een fijne lasergraveur.
Bekijk op ware grootte

Waarom bamboestrootjes in plaats van andere alternatieven zoals metalen of papieren rietjes?
Metalen rietjes kunnen tot 200 jaar duren om te ontbinden, ze zijn niet biologisch afbreekbaar of
organisch en zullen uiteindelijk in de oceaan of op een stortplaats terechtkomen. Papieren rietjes zijn
een alternatief, maar ze zijn niet herbruikbaar en worden na één gebruik nat en doorweekt.

Zijn Jungle Straws biologisch?
Ja, bamboe is volledig duurzaam en biologisch afbreekbaar en onze plantaardige bamboestrootjes
komen nooit in contact met kunstmatige chemicaliën van welke aard dan ook.
Wie zijn Jungle Straws?
Wij zijn een onafhankelijk Brits bedrijf dat gedreven is om een einde te maken aan de schade die
plastic voor eenmalig gebruik aan ons milieu toebrengt. Onze waarden op het gebied van ecoduurzaamheid zorgen ervoor dat onze bamboe drinkrietjes niet alleen mooi met de hand gemaakt
zijn, maar ook ethisch gezien afkomstig zijn van boerderijen op het platteland van Vietnam, waar we
persoonlijk toezicht hebben gehouden op het hele productieproces van begin tot eind.
Hoe lang gaan ze mee als ze regelmatig gebruikt worden? Bijvoorbeeld in een bar of een
restaurant.
Eén bamboestrootje kan honderden keren gewassen worden en elke verpakking bevat twaalf rietjes.
We verwachten dat ze bestand zijn tegen vele maanden onafgebroken gebruik voordat ze moeten
worden vervangen.
Kunnen bamboestrootjes in de vaatwasser?
Ja, ze zijn 100% vaatwasmachinebestendig, maar zorg ervoor dat u de hot & dry functie uitschakelt
en ze onmiddellijk droogt. We raden ook aan om af en toe de meegeleverde reinigingsborstel te
gebruiken om eventueel vastzittend vuil te verwijderen en ze één keer per maand te wassen met
kokend water en azijn.
Wat is de lengte & breedte van een Jungle Straw ?
Elk biologisch afbreekbaar bamboestrootje is tussen 20-21 cm lang. We gebruiken de hele
bamboestok, dus elk rietje is een iets andere dikte. Sommige zijn ideaal voor smoothies, terwijl
andere het liefst gebruikt worden voor sappen en cocktails.

