Pytle od mouky žijí díky Zemance druhý život ... a jsou skvělým
designovým up-cycling dárkem.
Praha, 16. listopadu 2021 – Jestli chcete někomu s ekologickým srdcem udělat opravdovou radost a
ještě pomoc dobré věci, tak mu pořiďte „recyklovaný pytel od mouky“. Díky spolupráci Biopekárny
Zemanka a studiu NAVZDORY se totiž použité pytle od mouky mění na originální, vtipné a také
praktické výrobky, které budete každý den s láskou používat. Tašku, pytel na hračky i obálku
s knoflíky koupíte na www.biopekarnazemanka.cz a použít je můžete i jako důmyslné a dál použitelné
obaly na vánoční dárky nebo mikulášské balíčky.
„Moc rádi vracíme do oběhu věci, které by jinak skončily neužité. Máme už tři projekty cirkulárního
pečení, a protože pytle s moukou k pečení patří, rozhodli jsme se znova využít i je. Každý kousek
z naší up-cycling kolekce je ručně vyrobený, je to originál a navíc pomáhá zaměstnávat
handicapované,“ řekla Iveta Havlová, marketingová manažerka Biopekárny Zemanka.

Obálka s knoflíky z pytle od mouky je využitelná hned na několik
způsobů. Poslouží jako obal na počítač či tablet, bezpečně
transportuje všechny dokumenty nebo ideálně kryje vše, co nemá
být na očích ostatních. A nadšeni budete i z jejího zapínání, hravého
knoflíku, který je u každého výrobku jiný. A aby byla ještě
působivější, je každá obálka ozdobně prošitá. Až budete zkoumat co
to tam vlastně je, zkuste trochu popustit uzdu své fantazie. Cena:
209 korun.

Pytel na hračky z pytle od mouky pohltí všechno, co je v dětském
pokoji potřeba. Kromě hraček ho ale můžete použít i na cokoli
jiného, co vás napadne a také kdekoli jinde, kde vás napadne. Co
takhle udělat z něj pytel na prádlo, esteticky do něj uskladnit
náhradní toaletní papír nebo ho využít jako „odhazovač“ pro šály,
čepice a rukavice? Cena: 379 korun (a hodil by se i přibližný objem
nebo jeho výška)

Taška z pytle od mouky bude skvělým pomocníkem při jakémkoli
nákupu. Vzít ji ale sebou můžete klidně i na výlet, cvičení nebo do
práce. Kombinace béžové a černé se skvěle snáší s téměř jakoukoli
barvou. Taška tak nejen doplní váš outfit, ale zároveň všem kolem
jasně řekne, že jste kreativní a použitým věcem ráda dáte druhou
šanci. Cena: 398 korun.

Více na www.biopekarnazemanka.cz
Kontakt pro média:
Petra Hubálková
telefon: 775 208 198
email: hubalkova@tristarpromotion.cz

Biopekárna Zemanka je český výrobce sladkých bio sušenek a slaných bio krekrů. Byla založena v roce 2006 v
malé obci Oříkov u Sedlčan ve středních Čechách. Všechny produkty pečeme podle našich vlastních originálních
receptur a s nadšením je připravujeme tak, aby měly nejen vysokou kvalitu, ale i skvělou chuť. Výrobu na
počátku řídila Věra Zemanová, profesionální cukrářka a gastronom s více jak 40letou praxí. Jan Zeman vede
celou pekárnu a řídí provoz spolu s týmem nadšených kolegů.

