PERSBERICHT
Hygiëne is een must voor gezond barbecueën
Belgen leggen elke zomer gemiddeld 9 keer vlees op de rooster
18 april 2018 - De lente is officieel begonnen: vogels fluiten, bloemen bloeien en de temperaturen
stijgen. Niets gezelliger dan samen met vrienden te genieten van het mooie weer en een heerlijk
stukje vlees. Het ideale moment dus om de barbecue van onder het stof te halen. Belgen
barbecueën gemiddeld negen keer per jaar. Opgelet echter: een vuile barbecue vormt de perfecte
broeihaard voor bacteriën. Om gezond te barbecueën is het daarom belangrijk dat deze goed
wordt onderhouden. Daarvoor heeft Feem dé oplossing.
Driedubbele werking
We kennen het allemaal: aangebakken etensresten en aangekoekt vet op het barbecuerooster. De
barbecue schoonmaken is voor de meeste mensen echter niet hun favoriete bezigheid. Toch is het
belangrijk om de barbecue goed te onderhouden en het rooster na gebruik telkens proper te
maken. Zo krijgen bacteriën en kankerverwekkende stoffen geen kans.
Met Feem Active Cleaner wordt het schoonmaken van de barbecue een stuk eenvoudiger. Met zijn
driedubbele werking is dit middel zowel reiniger, ontvetter als ontvlekker. Het is bruikbaar op alle
materialen en oppervlakken, en volstrekt veilig in contact met voeding.
Getest
Feem Active Cleaner is eenvoudig in gebruik en bovendien ecologisch verantwoord. Het product
bevat geen kleurstoffen of parfum. Het werd grondig getest op zijn biologische afbreekbaarheid en is
beschikbaar in grotere verpakkingen, een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg.
Met Feem Active Cleaner wordt de barbecue weer schoon zonder gevaar voor milieu of gezondheid.
Meer tips & tricks over schoonmaken op www.feem.be.
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