Fairtrade sukker
Demerara Rørsukker FLO Fairtrade
Økologisk Rørsukker FLO Fairtrade

				

Produktegenskaber
• Demerara Rørsukker FLO Fairtrade er knasende med store,
gyldne krystaller og har en rund, aromatisk smag af rørsukker.
• Økologisk Rørsukker FLO Fairtrade er halvhvidt med mindre
krystaller og en sød, aromatisk smag.
• Nordic Sugar har licens til at købe og sælge sukker fra
Fairtrade producentorganisationer i Latinamerika, Asien
og Afrika.
• Alt det sukker, vi sælger på denne måde, medfører en ekstra
betaling direkte til producenterne.
		
• Fairtrade mærket på disse produkter er forbrugernes uafhængige garanti for, at producenterne har fået en fair pris for
deres varer.

• Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn,
race og religion.
Fairtrade fremmer også økologisk landbrug. Producenterne bliver tilskyndet hertil i form af en ekstra betaling.
En verdensomspændende organisation

Anvendelsesområder
• Anvendes som smagssætter i Fairtrade desserter, is,
bagværk, drikke og chokolade.
• Anvendes til Fairtrade produkter.
Produktfordele ved anvendelse
• Når du køber Fairtrade sukker, bidrager du til værdiskabelsen i de sukkerproducerende samfund og til at forbedre forholdene for producenterne i udviklingslandene. Et eksempel herpå er vores indkøb af Fairtrade
rørsukker fra Nchalo fabrikken i Malawi, Afrika, der er
med til at opretholde indtægtsgrundlaget for ca. 200
sukkerrørsbønder og deres familier.
Anbefalet lagring
• Opbevares ved en konstant temperatur, dog ikke under
10 °C, og en luftfugtighed på 40-65 % for at undgå
klumpdannelse.
• Må ikke opbevares sammen med stærktlugtende
produkter.

Den første Fairtrade organisation, ”Stichting Max Havelaar”, blev oprettet i Holland i 1988 for at forbedre landmændenes og arbejdernes levevilkår i nogle af verdens
fattigste lande.
For at sælge produkter med Fairtrade mærket skal producenterne være certificeret. Fairtrade Labelling Organizations International, FLO, fastsætter certificeringskriterierne
sammen med de lokale Fairtrade organisationer. Producenten skal opfylde disse kriterier. Fairtrade mærket findes
på f.eks. kaffe, te, bananer, sukkerrør, kakao, chokolade,
juice og mangofrugter. Tendensen er, at et stigende antal
producenter bruger Fairtrade mærket.
Certificeringskriterier
For at kooperativer eller plantager kan blive certificeret,
skal de
• sikre, at overskuddet bruges til den sociale og
økonomiske udvikling,
• sikre, at indtægten går direkte til landmændene/
arbejderne og ikke via en mellemmand,
• sikre, at mærkerne kun anvendes på produkter, der er
fremstillet af Fairtrade certificerede producenter.
Kontrol

Fairtrade mærket garanterer følgende:
• Små, uafhængige landmænd får en fair pris for deres
kvalitetsprodukter.
• Arbejdere/ansatte på plantager og i kooperativer får fair
lønninger og arbejdsforhold.
• Produkter fremstilles miljøvenligt.

Et uafhængigt organ i FLO kaldet FLO Certification kontrollerer, at Fairtrade certificerede producenter opfylder
kriterierne. FLO Certification er ansvarlig for at aflægge
producenterne årlige besøg og skal også kontrollere
regnskaberne fra producenterne og importørerne.
Producenterne videregiver statistik over alt Fairtrade salg.
Importørerne skal indsende statistik over deres køb og
salg af Fairtrade produkter.

• Ingen brug af børnearbejde.
Alle lande kan få de respektive Fairtrade-mærker på deres produkter.
F.eks. kan det danske Fairtrade-mærke ”Max Havelaar” anvendes på produkter, der sælges i Danmark.
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Demerara Rørsukker FLO Fairtrade

98,5

0,2

1.500 – 3.000

0,90 – 1,20

Fyldig aroma

0,90

maks 10

5.000

1.000

1.000

Økologisk Rørsukker FLO Fairtrade
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0,2

400 – 900

0,20 – 0,70
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Tabellens værdier er vejledende.

