
Słomki z trawy Lepironia ar�culata 

rosnącej w delcie Mekongu.
Łączą zalety użytkowe słomek z plas�ku 

ze zrównoważonym podejściem do 

środowiska naturalnego.

Korzyści dla użytkowników:

ź nie rozmiękają nawet przy 

długotrwałym użytkowaniu

ź zachowują swój kształt i sztywność    

w zimnych, jak i gorących napojach

ź idealne do wody, napojów gazowa-

nych, soków i napojów alkoholowych

ź zachowują higieniczność i parametry 

użytkowe po latach przechowywania

ź odpowiednie dla wegan, nie zawierają 

glutenu ani laktozy

Korzyści dla środowiska:

ź rozkładają się w środowisku natural-

nym, nie wymagają przemysłowych 

kompostowni

ź nie są poddawane działaniu środków 

chemicznych ani konserwantów

ź wytwarzanie ich nie narusza równo-

wagi ekologicznej i nie obciąża 

środowiska

Produkowane w naszej fabryce                 

w prowincji Long An w Wietnamie.

 Jednorazowe słomki do napojów

z tropikalnej dzikiej trawy

sztywne pudełko z higienicznym okienkiem PP

100 szt. 50 szt.

Rozmiary i zastosowania Opakowania

opakowania dla branży HoReCa:

słomki
pakowane
w bibułki

250 szt. w wygodnym pudełku-dyspenserze

500 szt. w wygodnym pudełku-dyspenserze

słomki

bez bibułek

opakowania detaliczne:

używane do 
zwykłych 
szklanek,
long drinków,
puszek 
z napojami

Słomki 

standardowe

200 mm

do niskich
szklanek,
short drinków

Słomki

krótkie

150 mm

np. do picia
bezpośrednio
z butelki

Słomki

długie

250 mm

Wszystkie słomki mają średnicę 4,5÷8 mm,

podobnie do słomek plas�kowych.



Słomki są suszone w piecu...

...a następnie sterylizowane światłem UV.

Po spakowaniu, zewnętrzne kartony są szczelnie 

owijane folią stretch na czas transportu.

Nasze słomki uzyskały niemiecki certyfikat LFGB 

(dopuszczenie do kontaktu z żywnością), 

wydany przez TÜV Rheinland:

?

Higiena i sterylność Słomki z trawy a inne

Słomki papierowe:

ź rozmiękają, powodując dyskomfort w 
trakcie picia

ź często mają charakterystyczny posmak 
papieru

ź szkodliwy dla środowiska proces 
produkcyjny

ź ślad węglowy wyższy nawet niż przy 
plas�ku

Słomki ze słomy zbożowej:

ź delikatne, łatwo ulegają uszkodzeniu
ź mała średnica utrudnia wygodne picie 

(wymagają użycia dwóch słomek 
jednocześnie) oraz uniemożliwia picie 
gęstszych napojów

Słomki z wytłoczyn z trzciny cukrowej,     
z trocin itp.:

ź zazwyczaj ten ekologicznie brzmiący 
składnik to tylko niewielki dodatek, 
podczas gdy głównym składnikiem 
słomek (nawet do 90%) jest bioplas�k 
(np. PLA); w rzeczywistości są to więc 
słomki plas�kowe i jako takie podlega-
ją surowym restrykcjom europejskim

Słomki wielokrotnego użytku (metal, 
szkło, bambus):

ź wymagają czyszczenia
ź nie dają takiego poczucia higienicz-

ności jak słomki jednorazowe

Wpływ na lokalną ludność

Słomki z dzikiej trawy są zwykle 

produkowane w niedużych, rodzinnych 

wytwórniach w prowincji Long An            

w Wietnamie. Trawa jest zbierana ręcznie 

przez miejscową ludność. Dla tychże 

rolników i ich rodzin, dochody ze 

sprzedaży produktów wykonanych             

z trawy Lepironia ar�culata często 

stanowią jedyne źródło utrzymania.

Produkcja słomek wspiera ochronę 

terenów podmokłych, bogatych w trawę 

Lepironia. W przyszłości obszary te mogą 

dotkliwie odczuć zmiany klimatyczne. 

Dlatego utrzymanie ich w naturalnym 

stanie ma ogromne znaczenie. Zważywszy 

że produkcja słomek z dzikiej trawy 

poprawia również warunki życia 

mieszkańców tamtejszych wsi, jest to 

doskonały przykład integracji ochrony 

ekosystemów z ograniczaniem ubóstwa 

na terenach podmokłych.

Film prezentujący

proces produkcji

słomek z trawy.

NOWOŚĆ! Słomki do smoothies

Do gęstych napojów, jak bubble tea, smoothies 

czy koktajle mleczne, oferujemy słomki o   dużej 

średnicy, wykonane z naturalnej trzciny.

Nawiążemy współpracę z dystrybutorami

Kontakt

facebookstrona www

www.frogut-bio.pl

info@frogut-bio.pl
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