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non-food for food

Voorkom die

vette

vingers
Het zijn vaak de kleine dingen die het leven makkelijker maken.
Zo vond iemand ooit de paperclip uit. En nu is er een heel nieuw
soort servet. Niet om vette handen aan af te vegen, maar om ze
te voorkómen!

75 procent

minder
afval

We kennen het allemaal, die luxe recepties met schalen vol hapjes. “Een servetje zit er vaak niet
bij”, zegt Ad Eland, “want die passen niet op de schaal. Maar wat moeten gasten dan met hun
vette vingers? Mannen slaan wel amicaal op de schouder van een ander om het vet kwijt te raken”,
grijnst hij. “Maar vrouwen dan?” Daarom ontwikkelde hij Grippy’s, de eerste 3D-servet.
En ‘n cocktailprikker dan?

“Met dit voorgevormde servet pakken gasten hun hapje voortaan vast. Zo voorkomen ze vette
vingers”, stelt de bedenker. Gebruiken we daar niet al de cocktailprikkertjes voor? “Dat werkt prima
bij de eerste hap”, geeft Ad toe. “Maar bij de tweede hangt de snack dan op je vingers. En wat
doe je met het staartje van haring of garnaal? In Grippy’s laat je die gewoon hygiënisch achter.”
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Wie knijpt ‘m al…

Met een beetje fantasie lijken Grippy’s op gevouwen hoedjes. Ze zijn sowieso een stuk kleiner dan
gebruikelijke servetten en kosten dan ook 75 procent minder papier. Resultaat is dus ook minder
afval. “Door het kleine formaat presenteer je ze bovendien makkelijk op de schaal met hapjes.”
Er eentje afhalen gaat ook eenvoudig. “Bij een stapeltje gewone servetten heb je er al snel meer
tegelijk in je hand. De Grippy’s laat los van de stapel als je er met je duim, wijsvinger en middelvinger even in knijpt.”
Hinderlijke ‘plakservet’

Een normaal servet bestaat uit drie laagjes tissue. “Bij ons zijn die beter geperst en worden ze bij
elkaar gehouden door aardappelzetmeel. Dat maakt het geheel stijver.” De kans op restjes tissue
aan hapje of vinger is daarmee ook kleiner. Verder vaart het milieu wel bij deze innovatie: de servetten zijn gemaakt van gerecyled materiaal en breken biologisch af. En de kosten? “We zitten al
onder de prijs van een middensegmentservet.”

In eigen kleur
en met eigen logo
Kleur bekennen

Standaard staat de naam Grippy’s op het witte servet. Bij afname van 400 doosjes met 100 servetten mogen restaurants gratis een kleur kiezen en hun eigen logo laten opdrukken. “Met een paar
gezelschappen per week zit je op jaarbasis al aan dit verbruik. En wie niet zo veel voorraad wil,
mag ze ook op afroep afnemen.” Ondertussen ontwikkelt Ad gewoon verder. Zo bedacht hij bijbehorende tafelhouders met windring en houders met ledverlichting, die waar gewenst van kleur
veranderen en zijn te dimmen. Handig voor statafels, waar meestal toch al zo weinig ruimte is.
Mitsen en maren…

De 3D-servetten zijn nu nog alleen voor het typische fingerfood. “Voor grotere snacks, zoals
saucijzenbroodjes, ontwikkel ik nu een groter model.” Verder werken Grippy’s niet bij hapjes met
heel veel vocht, zoals kip of gehaktballetjes uit de jus. “Daarnaast vraagt het gebruik nog wel om
gewenning”, merkt Ad. “Mensen proberen hem vaak nog vergeefs bij het puntje vast te pakken.”
Tijd dus voor recepties met miniworkshops ‘servetknijpen en snack grijpen’? Lachend: “Dat is ook
een idee, maar we werken zelf ook aan meer bekendheid rondom het gebruik.”
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makkelijk
op schaal
met hapjes
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Met
voorgevormde
servet
hapje pakken

makkelijk op schaal met hapjes
Ad Eland van G rippy’s
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