
Zöld megoldások a vendéglátásban



CÉGÜNKRŐL

Az Ecocatering a fenntartható vendéglátás és
rendezvényszervezés mellett kötelezte el magát.
Missziónk a hulladék csökkentése, és a
hagyományosan használt egyszer használatos
műanyag terítékek kiváltása környezetbarát
megoldásokkal. 

Termékpalettánkat környezetbarát eljárással készült, biológiailag
lebomló búzakorpa-terítékek, valamint biológiailag lebomló PLA-,
cukornád-, fa- és kartontermékek alkotják. 

Úgy gondoljuk, hogy a megoldást a biológiailag lebomló,
növényi alapanyagú terítékek jelenthetik, amelyek
előállítása környezetbarát módon történik, a hulladék-
megsemmisítés során pedig egyáltalán nem keletkeznek
káros anyagok. 

A lebomló termékek értékesítése mellett partnereinket
tájékoztatással, a keletkező biológia hulladék visszagyűjtésének
megszervezésével, valamint kommunikációs és marke-
tingtámogatással is segítjük a fenntarthatóság felé vezető úton.

Nézze meg 
kisfilmünket!

www.ecocatering.hu

https://youtu.be/9CMjQIxwoRU


ALAPANYAGOK
Az Ecocatering kínálatában szereplő egyszer
használatos termékek kizárólag növényi eredetűek és
biológiailag lebomlók, ez részünkről tudatos választás.

Hogy valamely alapanyag mennyire környezetbarát, az
alapján tudjuk megítélni, ha az egész életciklusát
figyelembe vesszük. Ezek a termékek nemcsak azért
környezetkímélők, mert komposztálhatók, hanem azért
is, mert a nyersanyagok kitermelése és a termékek
gyártása is sokkal kisebb terhet ró a környezetre,
továbbá megújulnak.

Alapvetően négyféle alapanyagból készülnek a termékeink:

PLA/CPLA

Növényi alapanyagú, könnyú, átlátszó, masszív anyag. 
Hideg ételhez/italhoz PLA, meleg ételhez pedig a
CPLA (a PLA kristályostott, hőtűrő változata) a
megfelelő választás. 

A megszokott kartontermékekkel (papírpohár, elviteles
dobozok) szemben a mi termékeink kizárólag növényi
alapanyagúak, tehát műanyagbevonat helyett növényi
bevonat teszi a termékeket vízállóvá és zsírtaszítóvá. A növényi
bevonattal rendelkező papírtermékek maradéktalanul
lebomlanak.

KARTON ÉS
PAPÍR

CUKORNÁD

Cukornádtermesztés melléktermékeből (bagasse) készült termékeink
gyártása során 99%-kal kevesebb szén-dioxid szabadul fel, mintha a
terméket műanyagból készítenék, még úgy is, hogy a préselés magas
hőfokon és nyomás alatt történik. Forró és zsíros ételekhez egyaránt
használható -20 és 120 Celsius fok között!

BÚZAKORPA

Búzakorpa-tányérjaink búzakorpából készülnek, minimális mennyiségű
víz hozzáadásával – semmilyen egyéb összetevőt vagy adalékanyagot
nem tartalmaznak! 
Kemény, ellenálló, egyedi megjelenésű anyag, hideg és meleg ételek
egyaránt kínálhatók benne. Mikrohullámú és hagyományos sütőben is
használható, 180 Celsius fokig.

A PLA és cukornád alapanyagú termékek csak iparilag komposztálhatók. 
Sajnos Magyarországon rendszerszinten még nem megoldott a biológiai hulladék
szelektív gyűjtése, de budapesti partnereink már megrendelhetik rajtunk keresztül a
termékeink használat utáni visszagyűjtését.

www.ecocatering.hu

https://www.ecocatering.hu/komposztalas


TERMÉKEK
Termékeink között kisebb-nagyobb rendezvények
szervezői, helyben fogyasztással, kiszállítással vagy
elvitelre kiszolgáló éttermek, kávézók, kitelepülő
vendéglátósok és munkahelyi vagy iskolai étkezdék
egyaránt megtalálják a fenntartható alternatívát az
egyszerhasználatos terítékek és csomagolások
kiváltására.

Mindenre helyzetre és igényre találunk megoldást. 

Egyedi megkeresés esetén felmérjük az igényeket,  
 helyettesítő terméket javaslunk és tesztelésre
ingyenes termékmintát küldünk.

Fő termékkategóriáink:

Termékeink megfelelnek az aktuális hazai és uniós szabályozási
normáknak, valamint az ipari komposztálásról szóló MSZ:EN13432
szabványnak. 

Elviteles dobozok
Tányérok
Hideg- és melegitalos poharak, kiegészítők
Evőeszközök

www.ecocatering.hu



SZOLGÁLTATÁSOK
Nem csak kisebb-nagyobb családi vagy céges
rendezvények kiszolgálásában rendelkezünk nagy
tapasztalattal, de a magyar fesztiválok aktív
résztvevői is vagyunk.

Kizárólagos beszállítóként szolgáltuk ki a kapolcsi
Művészetek Völgye fesztivált, a Mentes Fesztet, és a
Napfényes Fesztivált, beszállítottunk a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, emellett részt vettünk a Gourmet
Fesztiválon, a Volt Fesztiválon és a Sziget Fesztiválon
is - hogy csak egy párat említsünk.

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK
Egyedi igényekre szabott, rugalmas kiszolgálással, kedvezményes
árakkal kínáljuk jó minőségű, környezetbarát, lebomló terítékeinket,
csomagolóanyagainkat. Több, mint 300 féle növényi alapú termék
található a szortimentünkben, mely a piacon a legnagyobb
választékot kínálja

Nagy és stabil raktárkészlettel rendelkezünk, folyamatos és
zökkenőmentes kiszolgálást, az adott rendezvény ideje alatt igény
szerint napi szállítást tudunk biztosítani.

Partnerünk révén vállaljuk a keletkezett biológiai hulladék
visszagyűjtését és ipari komposztálását. Ezzel megvalósul a körforgás,
a természetes alapanyagok visszakerülnek a természetbe, táplálva a
talajt és az új élet kialakulását, a rendezvény pedig óriási lépést tesz a
fenntarthatóság és a hulladékmentesség felé.

Szakmai tudásunkkal, minőségi tartalmakkal segítjük a rendezvény
kommunikációját és zöld marketingjét: szakmai cikkeket és
információs táblákat készítünk és adunk át, illetve a rendezvény ideje
alatt igény szerint infopontot üzemeltetünk.

BIOLÓGIAI HULLADÉK VISSZAGYŰJTÉSE

MARKETINGTÁMOGATÁS

Rendezvényekre az alábbi tevékenységeket vállaljuk:

www.ecocatering.hu



PARTNEREINK 

Az Ecocatering Kft. a Vegware hivatalos forgalmazója.
2016 óta forgalmazzuk a skóciai székhelyű Vegware
Ltd kiváló minőségű, kizárólag növényi alapanyagú,
komposztálható termékeit.

Egyre bővülő kínálatunkban több mint 250-féle, egyszer
használatos biológiailag lebomló vendéglátóipari
Vegware-termék található PLA-poharaktól és elviteles
dobozoktól kezdve, a fa evőeszközökön át a cukornád
(bagasse) tányérokig és forróitalos papírpoharakig.

Az immár többéves, egyre szorosabb partneri viszony
eredményeként a Vegware-től megkaptuk a hivatalos
forgalmazói minősítést.

REFERENCIÁINK 
 

Partnereink közt sok ismert vállalkozás szerepel, akik megértették és megérezték a
környezetbarát szemlélet fontosságát, régóta partnereink között tudhatjuk őket.

Referenciáinkat megtekintheti honlapunkon: ecocatering.hu/referenciak

www.ecocatering.hu

https://www.ecocatering.hu/vegware-termekek
http://ecocatering.hu/referenciak


Kapcsolat
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STAMPF KRISZTA
Ügyvezető, értékesítő

+36 30 221 7181
natur@ecocatering.hu

 SZABÓNÉ MILINKI ANETT
 Ügyfélmenedzser
+36 30 159 2660

pure@ecocatering.hu

Telephely:

2100 Gödöllő, Kőrösi Cs. S. u. 42.
Corner Ipari Park

A/3 raktár

www.ecocatering.hu


