Kiezen voor Fairtrade
wordt makkelijker
dan ooit!
811, 823, W2, 70-30-38
voortaan ook verkrijgbaar met Fairtrade-garantie!
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en meer klanten vragen uitdrukkelijk naar chocoladeproducten op basis van
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811NV, 823NV, W2NV en 70-30-38NV dragen uw klanten voortaan een steentje
biji aan een betere, duurzame vorm van landbouw. Tegelijk helpt u kleine boeren
b
in ontwikkelingslanden aan een hoger inkomen. En het allermooiste? U hoeft
helemaal niets te veranderen aan uw productieproces.
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Overstappen
O
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op Fairtrade heeft geen
invloed op uw productie...
Onze Fairtrade gecertiﬁceerde chocolades hebben dezelfde verﬁjnde smaak als
de standaardchocolades
 Onze Fairtrade gecertiﬁceerde 811NV, 823NV, W2NV en 70-30-38NV worden gemaakt volgens
hetzelfde recept als de klassieke chocolades. Het enige verschil is dat de cacao, suiker en
natuurlijke Bourbonvanille een Fairtrade-certiﬁcaat dragen.
 Ze bieden dezelfde uniforme smaak en het overweldigende aroma die u van elk Callebaut
product verwacht.

Gegarandeerd dezelfde verwerkbaarheid: geen nieuw recept nodig

 Dezelfde constante viscositeit van 666: de meest veelzijdige viscositeit voor zowat
elke toepassing.
 Verkrijgbaar in Callets™, die u eenvoudig kunt afwegen, smelten en verwerken.
 Dezelfde smelt-, tempereer- en koelcurve als onze klassieke chocolades.

… maar maakt een wereld van verschil
voor de boeren en uw klanten!

Hoe promoot u uw creaties met Fairtrade
gecertiﬁceerde chocolade van Callebaut?
Laat uw klanten weten dat uw chocolade een hart heeft. Op de website van
Callebaut kunt u verschillende promomiddelen downloaden die we speciaal
voor u hebben ontwikkeld. Wilt u deze materialen en de vermelding “bevat
Fairtrade gecertiﬁceerde chocolade van Callebaut” gebruiken in uw zaak?
Dan moet u enkel aan deze voorwaarden voldoen:
− U registreert zich eerst via de speciale rubriek op de website van
Callebaut vóór u de promomiddelen downloadt.
− U gebruikt daadwerkelijk Fairtrade gecertiﬁceerde chocolade van Callebaut
in uw creaties.
Printklaar promomateriaal op de website
Onderstaande materialen van Fairtrade vindt u gratis (na registratie) op de
website van Callebaut. Druk ze thuis of elders af, of stuur de bestanden naar
een onlineprintdienst naar keuze.

Posters 60 x 80 cm

Deurstickers 12,5 x 20 cm

Display 14,5 x 21 cm

Uw eigen Fairtrade-verpakking?
Wilt u een persoonlijke verpakking met het Fairtrade-certiﬁcatielogo?
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licentieaanvraag in bij uw plaatselijke Fairtrade-organisatie. Surf voor meer informatie
naar www.info.fairtrade.net

Tentdisplay 5 x 8 cm

Informatiekaart 7,5 x 10 cm

Wat is Fairtrade?
Fairtrade Labelling Organizations International
(FLO) is een onafhankelijke non-proﬁtorganisatie die ijvert om de positie van
kleine boeren en landarbeiders in de
ontwikkelingslanden te versterken. Want
deze mensen zijn vaak het kwetsbaarst
binnen het wereldwijde handelssysteem.
Een verschil maken door handel
en niet door hulp
FLO gaat voor duurzaamheid en zet zich in om de
economische, sociale en ecologische omstandigheden
van producenten in ontwikkelingslanden op lange
termijn te verbeteren. De organisatie geeft kleine
landbouworganisaties certiﬁcaten voor producten als
cacao, suiker en natuurlijke vanille. Door de markttoegang die de boeren via dit systeem verwerven,
kunnen zij ontsnappen aan de armoede – via handel
en niet via hulp. Zo komt er eten op tafel, kunnen
de kinderen naar school en kunnen de gezinnen hun
eigen gronden blijven bewerken.

Een hoger inkomen voor de boeren
Dankzij het Fairtrade-systeem kunnen de boeren hun
producten tegen of boven de marktprijs verkopen. De
meeste Fairtrade-producten hebben een Fairtrademinimumprijs – een bodemprijs die de kosten
van de duurzame productie dekt en als vangnet werkt
voor de boeren wanneer de marktprijs onder een
leefbaar niveau zakt. De producenten kunnen ook zelf
onderhandelen over een hogere prijs wanneer
de kwaliteit en/of vraag dat rechtvaardigt.

De hele gemeenschap wint
Bovenop de stabiele prijzen krijgen de landbouwcoöperaties een Fairtrade-premie. Dat is extra geld
voor sociale en commerciële projecten op lange
termijn, zoals onderwijs, gezondheidszorg, betere
machines of verwerkingsinstallaties. De boeren
bepalen zelf hoe ze de premie besteden – volledig
democratisch. Als ze dat willen, kunnen de producenten ook genieten van preﬁnanciering.

Fairtrade = trouwe klanten
Fairtrade is ‘s werelds bekendste en meest
gewaardeerde ethische label. Uit een studie van
GlobeScan
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− 50% van de consumenten het
certiﬁcatielogo van Fairtrade kent
− 91% van hen het logo vertrouwt
Maar dat is niet alles. De verkoop van
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de voorbije vijf jaar met gemiddeld
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4

Stap moeiteloos over op
Fairtrade gecertiﬁceerde
811, 823, W2 en 70-30-38!
 Dezelfde smaak en verwerkbaarheid als de
standaard 811, 823, W2 en 70-30-38
 Alleen de gebruikte chocolade moet Fairtrade
gecertiﬁceerd zijn om “bevat Fairtrade
gecertiﬁceerde chocolade van Callebaut”
te kunnen communiceren
 Op de website van Callebaut zijn tal van
promomiddelen voor in uw zaak beschikbaar
 Geen extra kosten of administratieve rompslomp bij de Fairtrade-organisatie

De Fairtrade gecertiﬁceerde chocolades van Callebaut:
dezelfde smaak, verwerkbaarheid, viscositeit en constante kwaliteit
als de klassieke chocolades!
Fairtrade gecertiﬁceerde donkere chocolade
Naam

Omschrijving

Min. % Min. % Viscositeit Bestelcode
cacao melk

Fairtrade gecertiﬁceerd
Strong 70-30-38NV

Donker, extra bitter. 70,4%
Hoog cacaogehalte

-

666

70-30-38NVFAIR Callets™ 10 kg

Fairtrade gecertiﬁceerd
Select 811NV

Uitgebalanceerde
bittere cacaosmaak

-

666

811NVFAIR

53,8%

Verpakking

Callets™ 10 kg

Faitrade gecertiﬁceerde melkchocolade
Naam

Omschrijving

Min. % Min. % Viscositeit Bestelcode
cacao melk

Fairtrade gecertiﬁceerd
Select 823NV

Evenwichtige
melk-, cacao- en
karamelsmaak

33,6%

21,8%

666

823NVFAIR

Verpakking
Callets™ 10 kg

Fairtrade gecertiﬁceerde witte chocolade
Naam

Omschrijving

Min. % Min. % Viscositeit Bestelcode
cacao melk

Fairtrade gecertiﬁceerd
Select W2NV

Evenwichtige
romige melksmaak

28%

23%

666

W2NVFAIR

Verpakking
Callets™ 10 kg

Surf naar www.callebaut.com voor meer informatie over onze Fairtrade gecertiﬁceerde chocolade en over het promomateriaal

