
Produkter ifrån Maja & Maika
För en hållbar framtid utan engångsplast



Bivaxfolie/bivaxduk
Varje år beräknas mellan 8 och 13 miljoner ton plast hamna i naturen.  
Tack vare användningen av bivaxfolie kan vi minska den siffran. 

Den stora skillnaden med bivaxfolie gentemot plast är att de naturliga materialen andas och motverkar 
mögelbildning på livsmedlen samtidigt som de ger skydd från luftexponering, vilket förhindrar uttorkning.  

Bivaxfolierna kan användas till förvaring av grönsaker, bröd, ost, middagsrester, jäsande degar etc.,  
både i och utanför kylskåpet. Till skillnad från andra miljövänliga alternativ, så som glasburkar,  
tar bivaxfolien mycket mindre plats i kylskåp och skafferiet. 

MINSKA PLASTANVÄNDNINGEN



“Våra bivaxfolier är 
producerade för hand 
i Göteborg.  
Tack vare kådan som 
vi använder blir våra 
bivaxfolier klibbiga 
vilket gör att de fäster 
bättre och att de håller 
längre.“ 



Drömmen om en framtid utan 
engångsplast
Idén till Maja & Maika föddes i Australien. Jag, Elisabet, 
har bott där i tio år och min dotter Maja är född där.  
För ca 3 år sedan var vi tillbaka och hälsade på vår familj 
där. Maja har en liten kusin där som heter Maika, därav 
namnet Maja & Maika.  

I Australien hittade jag något som Aboriginerna använde 
till att förvara sin mat i. Det var tyg som dom hade 
behandlat med en blandning av bivax och aloe vera. Jag 
tyckte det var en väldigt bra idé, trött som jag var på att 
använda engångsplast såsom plastpåsar och plastfolie.  

När vi kom hem till Sverige igen så ville jag göra mina 
egna bivaxdukar. Jag stod i köket hela sommaren och 
mixtrade. Jag ville att de skulle vara kladdiga så att de 
höll fast bättre men även gick att använda längre pga sin 
klibbighet. Jag lade till kåda för att få det resultatet och 
bytte också aloe veran mot kokosolja.  
 
Till slut kom jag fram till den perfekta blandningen. 

OM MAJA & MAIKA



Bivaxfolie: 100% bomullstyg, ekologiskt 
bivax, ekologisk kåda och ekologisk 
kokosolja.  

Återanvändbar, tvätta efter användning 
i kallt vatten och med milt diskmedel. 
Håller i över ett år.  

Tack vare bivaxets antibakteriella 
egenskaper håller sig maten fräsch 
längre i bivaxfolie jämfört med 
plastfolie. 

Bivaxfolie 3-pack. 

Vår bästsäljare, finns i flera olika 
färgkombinationer. 

3 storlekar på arken: 
Small 18×22 cm  
Medium 26×33 cm  
Large 33×35 cm  

Pris: 279kr 
Handgort i Göteborg, Sverige. 

Maja & Maika Bivaxfolie grundades 
hösten 2018 av Elisabet Light, hemma  
i köket.  

Har nu en lokal i Göteborg där alla 
bivaxfolier görs för hand. 

Säljer mest i webbshoppen 
majaochmaika.se men har även flera 
återförsäljare runtom i landet.  

Produktsortimentet utökas regelbundet.

FAKTA

http://majaochmaika.se
http://majaochmaika.se


Pressbilder laddas ner från: 
majaochmaika.se/press  

Ni når oss på: 
kontakt@majaochmaika.se  
Tel: 0725-601979  

Webbshop: majaochmaika.se  
Instagram: @majaochmaika 
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