Bivaxduken ersätter plastfolie
Det våra honungsbin ger är fantastiskt. Honung, så klart, men också propolis, pollen och bivax. Allt med en glödande flit
och med egenskaper som är enastående. En av dessa egenskaper är att såväl honung som propolis och bivax är antibakteriella. Det gör bivaxet unikt i våra bivaxdukar - utöver att de skyddar och bevarar önskad fuktighet i livsmedel.
Bivaxduken tillverkas av oblekt bomull och äkta bivax. Det gör duken formbar och möjlig att använda om och om igen.
Till vad kan bivaxduken användas?
Svep bivaxduken om din lunchsmörgås.
Förvara ditt bröd i duken. Ostar likaså.
Använd bivaxduken i stället för plastfolie för att täcka kärl eller matrester.
Vad bör den inte användas till
Kött, fisk och fågel kan innehålla bakterier och parasiter som är ohälsosamma. Detta bör bivaxduken inte användas till. Tänk också på att jordbakterier kan vara direkt farliga. Du bör därför inte heller lägga eller hantera livsmedel tillsammans med sådant som
varit i kontakt med jord, exempelvis
rotsaker.
Hur sköter jag min bivaxduk?
Bivax smälter vid ca 60 grader. Undvik
därför att använda hett vatten på bivaxduken. Den skall heller inte användas
då mat värms upp i exempelvis ugn
eller mikrovågsugn.
Var kan jag köpa mina bivaxdukar?
Bivaxduken tillverkas för hand i Priorat S:t Stephanus, en del av Order of Port Royal; en klosterorden i Cisterciensisk
tradition. Varje kloster i orden är självförsörjande genom bland annat odling, tillverkning och förädling av olika naturprodukter. Läs gärna mer på www.port-royal.se
Du kan köpa din bivaxduk då Prioratet i Karlskrona är öppet för besök eller genom att posta/maila en beställning.
Bivaxdukarna skickas som varubrev. Kostnad för emballage och porto tillkommer (49 kronor per order).
När vi har fått din beställning får du ytterligare och detaljerad information om betalningsalternativ.
Du kan även handla i Prioratets klosterbutik på nätet: https://port-royal.se/klosterbutik.html
Genom att införskaffa dina bivaxdukar hos Priorat S:t Stephanus gör du en insats för miljön. Det är också ett aktivt stöd
till den monastiska verksamheten. Vi ser varje beställning som en gåva.

E-post: priorat@port-royal.se
Postadress: Order of Port Royal, Skomakaregatan 31, 37136 Karlskrona

