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Een herkenbaar probleem: het vullen 
van een fl esje melk met melkpoeder 
gaat nooit zonder knoeien. Uit ergernis 
ontwierp een slimme vader Philley!
‘Voor het maken van een fl esje was het 
keer op keer knoeien als we met het 
maatschepje babyvoeding in het fl esje 
wilde strooien. En als het je al lukt om 
een goed schepje te maken, valt bij 
het afstrijken altijd wat poeder naast 
de fl es op het aanrecht. Het ‘handige 
maatschepje’, is helemaal niet zo handig. 
Dat was voor mij de aanleiding om een 
handig doseersysteem te ontwikkelen’ 
aldus Ruud Leeuw van Pelle Trading en 
vader van twee stoere jongetjes.

Unieke splitter
In de kop van Philley zit een handige door hem zelf 
ontwikkelde splitter. Deze werkt als volgt: keer de 
poederdoos om, houd deze boven de babyfl es en draai 
de knop naar rechts totdat je een klik hoort. Elke klik staat 
voor één afgestreken maatschepje melkpoeder (4,6 gram). 
Zeven maatschepjes poeder zijn dus zeven klikjes. 

Simpel en hygiënisch
Philley werkt snel, simpel, hygiënisch en voorkomt 
verspilling. De doseerbus is gemaakt van gerecycled 

kunststof en veilig voor het bewaren van voedingsmiddelen. 
Er past minstens een half pak of blik babyvoeding in. Ook 
het vullen verloopt vlotjes: gewoon de grote deksel aan de 
onderzijde van de bodem afschroeven waarna een groot 
openingsgat verschijnt. Philley is ook handig voor het vullen 
van doseerbakjes, maar eigenlijk is dat overbodig. Met zijn 
geringe afmeting past Philley namelijk gemakkelijk in een 
luier- of handtas.  

Schoonmaken gaat heel eenvoudig met een sopje of 
gewoon in de vaatwasser.  De poederbus is demontabel en 
bestaat uit vijf onderdelen. Een afsluitdop, bovendeksel (de 
draaibare kop), splitter, container en bodemdeksel. Philley 
wordt geleverd met een heldere gebruiksaanwijzing en een 
grote schep voor het makkelijk vullen. 

De slimme doseerbus is scherp geprijsd (€ 17,95 
adviesverkoopprijs), heeft een strak design, is uitgevoerd in 
mooie pasteltinten en staat daarmee een stuk mooier op het 
aanrecht dan melkblikken of -pakken met hun opzichtige 
reclame!
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N O O I T  M E E R  K N O E I E N  M E T  M E L K P O E D E R !


