Hösten 2018
En katalog med fairtrade-märkta och rättvist handlade produkter.

Kaffe
I Sverige ligger vi i topp beträffande
kaffedrickande och konsumerar hela en procent
av världens kaffe. Det innebär att vi i genomsnitt
dricker cirka nio kilo kaffe per person och år. Efter
olja är kaffe världens största handelsvara och är
en av de allra viktigaste exportvarorna för många
länder med utbredd fattigdom.
Kaffeproduktionen berör direkt cirka 25 miljoner
odlare och garanterar livsuppehället för mer än
hundra miljoner människor världen över. Kaffe
var den första produkten som det utarbetades
Fairtrade-kriterier för, vilket skedde i slutet av
1980-talet som en följd av kaffeodlarnas svåra
ekonomiska och sociala situation. Idag är kaffe
den största Fairtrade-produkten med hundratals
certifierade producentorganisationer i Afrika,
Asien och Latinamerika. Fairtrade-märkt kaffe
kostar bara cirka 20 öre mer än ”vanligt” kaffe
per kopp.
Källa - www.fairtrade.se

Kaffe Kilimanjaro		

92:-

Ett livligt, ljust och intensivt kaffe, till och
med uppfriskande. Bryggkaffe. 227g
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Kaffe Costa Rica

92:-

Ett aromatiskt och balanserat kaffe.
Bryggkaffe. 227g

Kaffe Machu Picchu		

92:-

Ett fylligt ekologiskt odlat kaffe med
överton av mörk choklad.
Bryggkaffe. 227g

Machu Picchu
Kaffet Machu Picchu har vunnit pris
för sin rikliga smak som är
utmärkande för de höga, bördiga
markerna i Machu Picchu regionen
där det växer.

Te
Det dricks ungefär 70 000 koppar te per sekund
och uppskattningsvis är fler än 50 miljoner
människor sysselsatta inom teindustrin, framförallt
i många av världens fattigaste länder.
Levnads- och arbetsförhållanden för de anställda
på teplantagen har vid ett flertal tillfällen
dokumenterats som oerhört dåliga. Låga löner
som inte går att leva på, frånvaro av adekvat arbetsutrustning och inskränkande av
organisationsrätten är andra faktorer som
belyser behovet av ett omfattande
förändringsarbete gällande arbetsförhållandena
inom teindustrin.
Teodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation
utgör bakgrund till utarbetandet av Fairtradekriterierna för te. Idag finns det ett sjuttiotal
Fairtrade-certifierade plantager i Asien och
Afrika, med Indien, Sri Lanka och Tanzania som
största enskilda producentländer.
Källa - www.fairtrade.se

Te Rooibos röd frukt		

60:-

Svart te Earl Grey		

Fruktig rooibos i påse. Med jordgubb,
vinbär och hallon. 20x1,5g

Klassiskt Earl Grey Te i påse!
20x1,5g

Te Afrikas Friska Vind		

Te Vitt Kvinnokraft		

74:-

Härlig blanding av rooibos och mynta
med krämig frisk underton.100g

60:-

84:-

Smaksatt vitt te med mango och persika!
Nästan helt koffeinfritt!100g

Lien son
I de orörda skogarna i Vietnam
plockas detta te av Dao-folket som är
en etnisk minoritet. De mörka bladen
ger ifrån sig en mjuk, maltlik touch av
konjak som för tankarna till
blommor och rostade kastanjer.
Te svart Lien Son		
91:Fyllig smak med en mjuk, maltlik touch
av konjak. 100g

Choklad
För fler än 30 av världens länder med utbredd
fattigdom har kakaoindustrin stor betydelse för
samhällsekonomin med uppskattningsvis cirka
14 miljoner människor sysselsatta inom
råvaruproduktionen av kakao.
Ju mer Divinechoklad du köper, desto mer
hjälper du de hårt arbetande bönderna i Ghana.
Tack vare avkastningen från kakaon kan
föräldrarna ta sina barn till skolan.
Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit
produktionscentrum för kakao. Idag finns det ett
hundratal certifierade producent-organisationer
för kakao i Afrika och Latinamerika, med Peru
som största enskilda producentland. Kakao var
en av de första produkterna som det utarbetades
Fairtrade-kriterier för. Det första kooperativet certifierades av Fairtrade Sveriges
syster-organisation i Holland 1993 som en följd
av kakao-odlarnas svåra ekonomiska och sociala
situation.
Källa - www.fairtrade.se

Divine mörk Himalayan salt

36:-

Divine mjölk		

36:-

Kan innehålla spår av soja, nötter, mjölk
och gluten. 90g

Innehåller mjölk och kan innehålla spår
av nötter och gluten. 90g

Divine mjölk toffee/salt		

Divine mörk hallon		

36:-

36:-

Kan innehålla spår av nötter och gluten.
90g

Kan innehålla spår av nötter, mjölk och
soya. 90g

Divine mörk russin/mandel

Divine vit jordgubb 		

36:-

Kan innehålla spår av gluten, nötter och
soya. 90g

36:-

Härlig jordgubbsmak! Kan innehålla
spår av nötter och gluten. 90g

Kryddor
Människan har använt kryddor i olika former i
över 50 000 år, en självklar del i alla matkulturer
världen över. Vad vore väl mat utan kryddor?
För många av dem som odlar kryddor är
dessvärre arbets- och levnadssituationen svår.
Odlarna är ofta spridda över stora ytor och på
otillgängliga platser. Priserna på kryddor och örter
varierar beroende på många faktorer som väder,
produktionsnivåer och förändringar i
konsument- och tillverkarpreferenser samt
råvarupriser generellt. Det gör att det ofta är svårt
för odlarna att ha stabila inkomster för att kunna
leva på sitt arbete och försörja sina
familjer.
2005 kom de första kriterierna för kryddor och
örter och det finns över 50 Fairtradecertifierade producentorganisationer och i
princip vilken krydda eller ört som helst kan certifieras.
Källa - www.fairtrade.se

Kryddkvarn tomat/oliv

69:-

Kryddkvarn pepparsorter

Unik kryddblandning med bl.a soltorkade tomater och rostad vitlök. 45g

En blandning av mjuka, söta och
kryddstarka pepparkorn. 50g.

Kryddkvarn grovsalt		

Kryddkvarn Harissa

62:-

		

69:-

69:-

Ljuvliga Harissakryddan!

Inga tillsatser - khoisan salt är helt
naturligt. 50g

Kryddsås Zulu Fire
En het kryddsås från Sydafrika.
Innehåller bland annat chili, sötpotatis, morätter, rörsocker, rapsolja, lök, cayenpeppar, citronsyra,
salt, vitlök och paprikafrö.
Kryddsås Zulu Fire		
Röd Chilisås! 240ml

92:-

Nyheter

- Nya varor för 2018

Divine mörk tranbär & hasselnöt
Med mjuka tranbär och krispiga hasselnötter som
ger den mörka chokladen en rik smakupplevelse.
Divine Kanelkrisp & Kryddor
Njut av säsongens ljusa och kanelsmakande
chokladkaka!
Bubs Salt Lakrits
För dig som gillar lakrits är dessa godbitar ett
självklart val.
Bubs Syrlig Fruktblandning
Smaskig och syrlig blandning av färgglada
fruktgodisar.
Divine Adv.kalender mjölkchoklad
Ett rättvist hjärta om dagen är bra för magen!
Prova säsongens avdentskalender fylld med god
choklad.
Divine Chokladdoppade paranötter
Mumsiga, Mjölk & mörkchoklad, passar utmärkt till
fikat!

Divine Tranbär & Hasselnöt

36:-

Divine Kanelkrisp & Kryddor

36:-

Kan innehålla spår av soja, nötter, mjölk
och gluten. 90g

Innehåller mjölk och kan innehålla spår
av nötter och gluten. 90g

Bubs Salt Lakrits

Bubs Syrlig Fruktblandning

17:-

Fritt från gelatin och palmolja. 90g

Fritt från gelatin och palmolja. 90g

Adv.kalender mjölkchoklad

17:-

62:-

Kan innehålla spår av gluten, nötter och
soja. 90g

Chokladdoppade paranötter

71:-

Kan innehålla spår av soja, andra nötter
och jordnötter. 150g

Nyheter

- Nya varor för 2018

Worrydolls
Storlek: längd: 14cm Material: Trä, piprensare
Ursprungsland: Guatemala. De klassiska lilla
hjälpredorna! Berätta dina problem för dockorna
och lägg dem under kudden och dagen efter
känns det mycket bättre!! Kallas också för
Placeboeffekten! 			
Mandalapussel
Mandala betyder cirkel och denna lotusblomma
är handgjord efter en tusenårig indisk
meditationsleksak. Den symboliserar alltings
föränderlighet och universums harmoni. Vissa
former symboliserar olika planeter, men det finns
många fler figurer. Denna ”kluriga blomma” har
för både barn och vuxna en avslappnande och
lugnande effekt. Samtidigt utvecklas fantasi, tränas
koncentration och visuell uppfattningsförmåga.

Worrydolls 			44:De klassiska lilla hjälpredorna!

170:Mandalapussel 		

40:-

Material: Metall och glaspärlor Storlek:
11cm i diameter. Klassikern är tillbaka!

När du köper produkter ur denna katalog stödjer
du föreningslivet. Dessutom stödjer du en rättvis
handel. Allt överskott från försäljningen går
tillbaks till föreningarna och du är med och
förbättrar arbetssituationen för miljontals
människor i Afrika, Sydamerika och Asien.
Katalogen du håller i din hand är skapad av
Möckelnföreningarna i samarbete med
The House of Fair Trade. Möckelnföreningarna är
en paraplyorganisation för den ideella sektorn i
Karlskoga och Degerfors kommuner. Vi
verkar på flera plan för ett starkare civilsamhälle,
bland annat med intressefrågor, konkret stöd och
projekt.
Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober
2013. Föreningar som drivs demokratiskt och
värnar om alla människors lika värde är
välkomna som medlemmar i
Möckelnföreningarna.

Läs mer på www.mockelnforeningarna.se

Vad är Fair Trade?
Fairtrade är en oberoende certifiering med
kriterier för ekonomisk, social och miljömässig
hållbar utveckling i länder med utbredd
fattigdom. När du köper en Fairtrade-märkt
produkt bidrar du till att odlare och anställda får
förbättrade ekonomiska villkor. Fairtradekriterierna främjar också demokratin,
organisationsrätten samt miljöhänsyn i
produktionen.
En produkt måste inte vara Fairtrade-certifierad
för att kunna klassas som ”rättvist handlad”. Den
kan även komma från en producent som följer
World Fairtrade Organisations (WFTO)
principer för Fair Trade. Ytterligare en
organisation, Etisk handel, brukar räknas in i
rättvis handel. Aktörer inom Etisk handel försöker
påverka den konventionella handeln att ta
ansvar för hur varorna tillverkas och motverka
brott mot mänskliga rättigheter inom arbetslivet.

Med reservation för slutförsäljning.
Vid slutförsäljning ersätts varan i möjligaste mån med likvärdig vara.

Rosario Rodriguez från Costa Rica:
“We are small holder farmers. I am very proud of
the coffee that me and my husband grow.
Before we had almost nothing, now we have a
little house made of brick with tile roofs.
Things have changed for us and our family thanks
to Fair Trade”.

