Jeroen Heijsen van Conpax

meer genieten
dankzij
totaalplaatje
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non food for food

Doe maar duurzaam,

passé

want plastic is

Het witte plastic frietbakje heeft z’n langste tijd gehad. In een wereld die steeds meer
draait om recycling, past een lijn met snackbakjes die duurzaamheid uitstralen en een
boodschap vertellen.
“Bij de kwalitaria, foodtrucks en bistro’s die net dat beetje extra willen, zie je steeds minder plastic
snackverpakkingen”, stelt Jeroen Heijsen. Hij is verantwoordelijk voor de marketing bij verpakkingsfabrikant Conpax. “Voor het frietje saté en het speciale frietje waar men meer voor betaalt, dáár
is de nieuwe snackverpakkingslijn 100% Fair dan ook perfect voor. De consument betaalt immers
meer voor een luxe frietje en dan hoort daar ook een luxe bakje bij.”
(Geen) kleur (te) bekennen…

Vol trots vertelt hij over de reeks frietboxen, hamburgerboxen en snackbakjes met apart sausvakje.
“Zelfs paninibakjes, pizzapunten en bakjes voor salades – mét venster van bioplastic – zitten in
deze lijn; allemaal van karton.” Omdat de fabrikant geen bleekmiddelen gebruikt bij de productie,
houdt het karton zijn bruine kleur. De verpakkingen worden trouwens in Nederland gemaakt (dus
weinig footprint-kilometers) en compleet gevouwen geleverd, dus meteen klaar voor gebruik.
Van patatbak tot oudpapierbak

Karton, ongebleekt, bioplastic – het klinkt allemaal prachtig, maar wat als er een vette hap in ligt?
“De bakjes hebben een speciale vetwerende coating op waterbasis. Dat houdt het vet tegen en
is bovendien biologisch afbreekbaar; daarin zijn we uniek.” De verpakkingen houden zich dan ook
prima bij vette snacks en sauzen, terwijl ze toch helemaal biologisch afbreekbaar en perfect te
recyclen zijn met de gewone oudpapierstroom.
’tlekkerst fastfood
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> Zien = enthousiast worden
Probeer de bakjes en boxen eens zelf uit.
Vraag uw Horesca horeca-adviseur om een proefpakket.

Eerlijke info

De verpakkingen zijn trouwens minimaal bedrukt. Dat onderstreept de duurzame uitstraling.
Op elke verpakking staat dat het om biobased, composteer- en recyclebaar materiaal gaat.
Omdat er rondom duurzaamheid en verpakkingen veel onduidelijkheid heerst, staat op elke verpakking ook www.care4.earth genoemd, een onafhankelijke website met informatie over duurzame
disposables. Hier kunnen mensen ook vragen stellen.
Er warmpjes bij zitten

Waar Jeroen de lijn minder vindt passen? “Bij snackbars met een klassiek assortiment, waar de
doelgroep even snel een frietje wil consumeren. Verder houden de verpakkingen zich prima bij
takeway, maar bij lang transport is karton gewoonweg minder geschikt. In dat geval zou ik kiezen
voor een lijn die de snacks langer warm houdt.”
Meer genieten van frieten

De fabrikant heeft hoge verwachtingen van de 100% Fair serie. Daarom werkt Conpax inmiddels
aan uitbreiding. Soepbekers, noodleboxen, koffiebekers, cateringdozen – ze komen er allemaal
aan. “Cafeteria’s schuiven wat betreft inrichting en uitstraling steeds meer op naar de restauratieve hoek. Fastfoodmaaltijden zijn bijvoorbeeld steeds uitgebreider en lekkerder, maar mensen
genieten nog meer als het totaalplaatje er ook goed uit ziet.”
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recyclen
via de

oudpapier
stroom

