Kleine stap, grote impact
Ben je als uitbater ook horeca minded? Laat je klanten zien dat je
bewuste keuzes maakt en je verantwoordelijkheid neemt!

Stap vandaag nog over op onze
100% natuurlijke tarwerietjes.

Cocktail rietje (kort)
Lengte:
Diameter:
Materiaal:

12,7 cm
3,5-5,5 mm
100% biologisch

Longdrink rietje (lang)
Lengte:
Diameter:
Materiaal:

19,7 cm
3,5-5,5 mm
100% biologisch

Smoothie-of milkshake rietje
Lengte:
Diameter:
Materiaal:

20 cm
5-7,5 mm
100% biologisch

Nieuw

Benieuwd hoe we samen duurzaam kunnen optrekken?
Neem contact met ons op info@hiptray.com voor prijzen
of verdelers in uw buurt

www.hiptray.com

DAG
Plastic.
HAY
Tarwe!

HAY! Goed dat we
je aandacht hebben
Wist je dat we wereldwijd dagelijks
meer dan een half miljard plastic
rietjes gebruiken? In 2050 zwemt er
waarschijnlijk meer plastic dan vis
in de oceanen...
Onze HAY! Straws worden gemaakt van de
stengels van tarwe. Na de oogst, snijden we de
granen tot duurzame tarwerietjes.

Straws made of straw. Brilliant.
Omdat onze tarwerietjes 100% natuurlijk zijn,
zijn ze volledig biologisch afbreekbaar.
Dus gooi ze na gebruik lekker op de composthoop.

Vergeet
plastic.
Drink met een
tarwerietje.
Composteerbaar
want 100%
natuurlijk!

HAY! Dáárom
ons favo-rietje
Natuurlijk. Glutenvrij!
Onze rietjes zijn gemaakt van de stengels van tarwe en niets
meer dan dat. Ze passen naadloos in een glutenvrij dieet en
kunnen veilig gebruikt worden bij een gluten-intolerantie.

Handgeselecteerde tarwe
Onze tarwe wordt met de hand geoogst en
alleen de beste HAY! Straws worden geselecteerd.
Het resultaat is een premium kwaliteitsrietje’

100 % Composteerbaar
HAY! Straws zijn 100% natuurlijk en composteerbaar.
Na gebruik gooi je de rietjes gewoon bij het groente-,
fruit- en tuinafval (GFT). Lang leve de compost!

HAY! Straws ondersteunt kleine boeren
Onze tarwe kopen we het liefst in bij kleine boeren.
We geven ze graag de kans te proﬁteren van een

Glas

Minimaal verwerkt
Metaal

Bamboe

Papier

Bioplastic

duurzame tarweproductie. Hoe minder restafval, hoe beter.

Nooit klef
Hete dranken

bacteriën te verwijderen. Chemicaliën worden NOOIT toegevoegd.

Horeca-vriendelijk

Eco-verpakking en FSC®-papier

100% Natuurlijk
100% Composteerbaar
Prijs

In tegenstelling tot papieren rietjes die verpulpt worden met
chemicaliën, zijn HAY! Straws puur natuur. Het is een bijproduct
van de graanproductie en moet dus niet speciaal gekweekt of
geplat worden. Na de oogst wordt de tarwe op lengte gesneden
en daarna driemaal grondig gespoeld in steriel water om vuil en
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Onze tarwerietjes zijn verpakt in ongebleekte kraftdozen
met op soja -gebaseerde inkten. Al onze communicatiematerialen worden gedrukt op duurzaam recycled én
FSC®-gecertiﬁceerd papier. Uiteraard leveren we onze
rietjes in een plasticvrije verpakking. #ditchplastic.

