	
  
Många fördelar
för dig som använder
Wonderbag
1. Klimatsmart matlagning. Eftersom du
förbrukar mindre energi vid matlagningen,
bidrar du till att minska koldioxidavtrycken.
2. Sunt, naturligt och gott. Maten du lagar
bibehåller näringen och smaken.
3. Enkelt och tidsbesparande. Maten lagar
sig själv i bagen du får tid over till annat.
4. Bekvämt och flexibelt. Är gästerna sena?
Slappna av. I din Wonderbag håller sig
middagen varm och fräsch.
5. Enkel att bära med. Den är idealisk för
picknickar och andra utomhusaktiviteter.
Tar du med maten till knytkalaset eller barnens
match, så kan du på nolltid servera en rykande
varm måltid.
6. Stressfri semester. Ta med Wonderbag till
sommarstugan, båten eller campingen. Du
lagar enkelt fantastiska maträtter även med
liten bränsleåtgång.
7. Bekvämt och flexibelt. Du kan förbereda
dina rätter i förväg och låt dem stå i bagen tills
det är dags att äta.
8. Isoleringen i Wonderbag kan användas
omvänt för att hålla livsmedel kylda och frysta.
Ta med fräscha sallader och kalla drycker till
semesterdagen på stranden, eller använd
bagen som dryckeskyl under grillkvällen.
9. Laga maten i bagen och behåll svalkan i
köket under varma sommardagar. Du slipper
dessutom matos när det är dags att servera.
10. Ger en bra magkänsla. För varje
Wonderbag som köps i storlekarna small,
medium och catering, doneras en bag till en
behövande familj i Sydafrika.

När du köper en Wonderbag gör du inte
bara en miljöinsats – du förbättrar samtidigt
livet för familjer i utvecklingsländer
3 miljarder familjer runt om I världen lagar sin
mat över öppen eld varje dag. Med Wonderbag
sparas 1.248 timmar per år i tid på att slippa
samla in ved.
1. Mindre tid spenderas på att hämta ved. Ett
arbete som främst utförs av kvinnor och barn.
2. Ökad säkerhet. Sökandet efter ved sker
många gånger långt ifrån hemmen. Kvinnor och
unga flickor utsätts inte sällan för våld.
3. Minskat behov av ved ger barn större
möjligheter att få gå I skolan.
4. Minskar skogsskövlingen. En enda
Wonderbag sparar 1.7 träd per år. Detta ökar
chanserna att återplantering av skog ska
lyckas.
5. Sparar värdefullt vatten. Då vatten inte
avdunstar vid matlagningen minskas behovet
av vatten med upp till 80 %.
6. Minskar koldioxidutsläppen med upp till 1
ton per bag och år. En miljövinst som gagnar
alla.
7. Förbättrar hälsan. Risken för brännskador
samt sjukdomar och dödsfall orsakade av
inandning av rök reduceras.
8. Sänker energikostnaden för en familj med
40 % per år. Kvinnor får mer tid att ta hand om
familjen och kan skaffa arbete utanför hemmet
9. Sparar på mat. 20 % av basfödan i Afrika
bränns på grund av att tillagningen sker över
öppen eld eller på okontrollerbara spisar.
10. Skapar arbetstillfällen. 1000 sålda bagar
skapar 1 arbetstillfälle. Över 700 jobb har
skapats hittills.

