Miliardy filiżanek
dziennie...

WWW.SKLEP.SPRAWIEDLIWYHANDEL.PL

BARDZO KRÓTKA
HISTORIA KAWY
Kawę pito już w IX wieku w Persji. Do Europy
przywędrowała w XVI wieku i, jak można się
domyślić, pili ją wówczas nieliczni. Jednak
stawała się popularna, zaczęło ją pić coraz
więcej osób, a w miastach powstawały liczne
kawiarnie. I tak, kawa stała się nieodłącznym
elementem rozmów i spotkań. Zarówno tych
towarzyskich, jak i tych wagi państwowej.
Byli władcy, którzy przyglądali się kawiarniom
z niepokojem, ponieważ bali się, że na jaw
wyjdą w nich sprawy wagi państwowej.
W każdym razie, kawa ma to do siebie,
że gdy już pozna się jej smak, to staje się
nieodłącznym elementem życia...

ZAGROŻONE
PLANTACJE
Obecnie głównymi producentami kawy są
Brazylia (udział 32% w całości rynku – 4/5
arabiki i 1/5 robusty), Wietnam (22%
udziału – głównie robusta), Kolumbia
(12% – głównie arabika) oraz Indonezja
(7% – ¾ robusty i ¼ arabiki). Kawa jest
uprawiana przez około 25 milionów
rolników w ponad 80 krajach położonych
po obu stronach równika, w większości w
niedużych gospodarstwach o powierzchni
poniżej 10 ha. Jednak życie plantatorów
nie jest usłane różami. Plantacje
zagrożone są z powodu postępujących
zmian klimatu, a niskie ceny rynkowe, to
niskie zarobki plantatorów.

WWW.SKLEP.SPRAWIEDLIWYHANDEL.PL

TRUDNE ŻYCIE
PLANTATORÓW
KAWY

KAWA
Z CERTYFIKATEM
SPRAWIEDLIWEGO
HANDLU

Kryzys klimatyczny ma negatywny wpływ
głównie na uprawę arabiki, której nie służą
wzrost temperatury i zmiany cyklu opadów.
Te powodują, że plony zjadają szkodniki lub
niszczą choroby roślin. Szacuje się, że do
2050 roku ilość regionów, w których
uprawiana jest kawa zmniejszą się o 50%.
Poza tym problemem jest, że ceny za
kilogram ziaren ustalają najwięksi gracze
rynkowi. Jak można się domyślić, chcą oni
kupić kawę w niskiej cenie, by drożej ją
sprzedać. Plantatorzy nie zarabiają wtedy
tyle, by stać ich było na utrzymanie.

Ruch Sprawiedliwego Handlu to realna pomoc dla
plantatorów. Zasady są jasne, to m.in. zakaz pracy
dzieci, zakaz pracy niewolników, równość płci,
sprawiedliwa płaca, dostęp do edukacji czy rozwój
lokalnej społeczności. Zarobki plantatorów to co
najmniej minimalna płaca krajowa. Za premię
rozwojową rolnicy mogą wpłynąć na lokalną
społeczność budując drogi, szkoły czy boiska.
Ponadto zasady dotyczące standardów produkcji
i sprzedaży są wciąż aktualizowane, a plantacje
monitorowane..
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KAWA
Z CERTYFIKATEM SPRAWIEDLIWEGO
HANDLU
Niestety nie wszystkie ziarna sprzedawane są w ramach Sprawiedliwego Handlu. Wśród
konsumentów popyt na produkty Fairtrade jest jeszcze zbyt mały. Musimy to zmienić.
W końcu dziennie wypija się na świecie ponad 2 miliardy filiżanek kawy!
Często nie wyobrażamy sobie bez niej poranka. Dla niektórych mocne espresso
to nieodłączny element pracy, dla innych biała kawa z cukrem kojarzy się z chwilą
dla siebie, jeszcze inni pijają zieloną kawę, bo ta najlepiej ich pobudza...
Są kawy kofeinowe, bezkofeinowe, rozpuszczalne i te w ziarnach, po których mieleniu
pachnie w całym domu. Jak widzicie: kawa to nasza historia, skojarzenia z ważnymi
chwilami. Dlatego warto pić tę kawę, która jest wyjątkowa, jest ekologiczna i różni się
smakiem od tych popularnych kaw z marketów.

Zapewniamy Was, że jeśli spróbujecie kawy z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu,
to nie będziecie już chcieli pić żadnej innej.
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POLECAMY
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KAWA RUANDA
KOPAKAMA
To wyżynna arabika. Ma bogaty smak z orzechową
nutą z domieszką tytoniu i słodu. Kawę Kopakama
nazywa się "kawą kobiet", ponieważ kobiety
stanowią 1/4 członków spółdzielni, sprawują w
niej kierownicze stanowiska i zachęcają kolejne
kobiety do dołączenie do inicjatywy.

KAWA
OROMIA ESPRESSO
Oromia to ekologiczna, wyżynna arabika, która
cieszy się w naszym sklepie dużą popularnością.
To kawa ziarnista o średniej intensywności.
Uprawiana na wysokości 1.500 - 2.000 m n.p.m., jest
certyfikowana pod kątem standardów ekologicznych
i społecznych Sprawiedliwego Handlu. Oromia
Coffee Farmers Cooperative Union jest związkiem 35
z małych spółdzielni rolnych z Etiopii centralnej
i południowej. Zrzesza prawie 24 tys. rolników
i członków ich rodzin (w sumie ok. 100 tys. osób).
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KAWA BAMENDA
To kolejna wyżynna arabika. Kawa pochodzi z
północno-zachodniego regionu Kamerunu i
uprawiana jest przez rolników z małych,
rodzinnych gospodarstw, zrzeszonych w North
West Cooperative Association.
Doskonały klimat na zboczach wulkanicznych gór
decyduje o bogatym i wyrazistym aromacie tej
kawy.

KAWA
ROZPUSZCZALNA
KAGERA
Kawa "Kagera" została wyprodukowana z czystej
kawy, bez żadnych dodatków. To mieszanka
najlepszych gatunków robusty i arabiki, uprawianych
w Tanzanii.
Jest palona w klasyczny, długotrwały sposób,
likwidujący substancje szkodliwe dla organizmu.
Następnie za pomocą techniki rozpylania jest z niej
produkowany wysokiej jakości ekstrakt. W ten
sposób uzyskuje się znakomitą kawę rozpuszczalną,
która nie ustępuje kawie suszonej przez zmrażanie
(liofilizację).
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BĄDŹ FAIR!
Spraw sobie przyjemność i w Międzynarodowym Dniu Kawy
kup kawę, za którą stoją tylko etyczne praktyki. Wesprzyj
drobnych plantatorów i pracowników plantacji z Globalnego
Południa. Bądź odpowiedzialnym konsumentem i razem z nami
zmieniaj kształt obecnej polityki handlowej Europy!
A teraz... mała czarna czy wielki kubek białej kawy? :)
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