Fairtrade-suhkrud
FLO Fairtrade Demerara suhkur
Mahetoodetud FLO Fairtrade valge suhkur

Põhiomadused
• FLO Fairtrade Demerara suhkur on krõbe, suurte kuldkollaste
kristallidega, tasakaalustatud aroomiga ja roosuhkru
maitsega.
• Mahetoodetud FLO Fairtrade valge suhkur on valkjas, väikese
kristalliline ja magusa aromaatse maitsega.
• Nordic Sugar’il on luba suhkrukaubanduseks nende LadinaAmeerika, Aasia ja Aafrika tootjatega, kes kuuluvad tootjate
organisatsiooni „Fairtrade“ (Õiglane kaubandus).
• Suhkrult, mida me sel moel müüme, läheb lisatasu otse
tootjatele.
• Nendel toodetel olev Fairtrade-märk on sõltumatu tarbijagarantii, et tootjatele makstakse õiglast hinda.

• Taunitakse soolist, rassilist ja usulist diskrimineerimist.
Fairtrade julgustab ka mahepõllumajandusega tegelemist.
Tootjate stimuleerimiseks makstakse ergutusraha.

Ülemaailmne ettevõte
Esimene õiglase kaubanduse ettevõte „Stichting Max Havelaar” asutati 1988. aastal Hollandis eesmärgiga parandada talunike ja töötajate elutingimusi mõnes maailma vaesemas riigis.
Fairtrade-märgiga toodete müümiseks peavad tootjad olema sertifitseeritud. Sertifitseerimiskriteeriumid määrab kindlaks rahvusvaheline Fairtrade’i märgistamisorganisatsioon
FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) koos
kohalike Fairtrade’i organisatsioonidega. Tootja peab nendele
kriteeriumidele vastama.
Fairtrade-märgiga tähistatud tooted on näiteks kohv, tee,
banaanid, roosuhkur, kakao, šokolaad, mahlad ja mangod.
Fairtrade-märke on hakatud kasutama üha enamate toodete
puhul.

Kasutuskohad
• Fairtrade-magustoitude, -jäätise, -küpsetiste, -jookide
ja -šokolaadide maitsestamiseks.
• Fairtrade-toodetes kasutamiseks.

Toote kasutuseelised
• Ostes Fairtrade-suhkrut, annate te oma panuse väärtuste loomisse suhkrutootmisega tegelevates kogukondades, aidates parandada tootjate elu- ja töötingimusi
arengumaades. Nii näiteks toetame Fairtrade-roosuhkru
ostmisega Aafrika väikeriigi Malawi Nchalo tehasest
ligikaudu 200 suhkrurookasvataja peresid.

Sertifitseerimiskriteeriumid
Sertifitseeritav ühistu või istandus peab tagama, et:
• tulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks ja majanduslikuks
arenguks;

Säilitamissoovitused
• Paakumise vältimiseks säilitada ühtlasel temperatuuril,
mitte alla 10 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 40–65%.

• sissetulek läheb talunikele või töötajatele otse, ilma ühegi
vahendajata;

• Mitte hoida koos tugevalõhnaliste toodetega.

• märke kasutatakse ainult Fairtrade-sertifitseeritud tootjate
toodetel.

Kontrollmeetmed

Fairtrade-märgiga toodete garantiid

Fairtrade-sertifikaadiga tootjate vastavust kriteeriumidele
kontrollib FLO koosseisu kuuluv sõltumatu sertifitseerimisasutus FLO Certification. FLO Certification vastutab iga-aastaste
kontrollkäikude eest tootjate juurde. Asutus kontrollib ka
tootjatelt ja importijatelt saadud arveid. Fairtrade müügi
kohta tuleb tootjatel esitada statistilised andmed. Importijad
peavad esitama statistilised andmed Fairtrade-toodete müügi
ja ostu kohta.

• Sõltumatud väiketalunikud saavad oma kvaliteettoodete
eest õiglast hinda.
• Istanduste ja ühistute töötajad saavad õiglast palka ja
töötavad inimlikes tingimustes.
• Tootmises lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.
• Tootmises ei kasutata lapstööjõudu.

Iga riik saab oma tootele taotleda vastavat Fairtrade märki.

Toote nimetus
FLO Fairtrade Demerara suhkur
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98,5

0,2

1 500 – 3 000

0,90 – 1,20

Täiuslik lõhn ja maitse

0,90

maks 10

5 000

1 000

1 000

Mahetoodetud FLO Fairtrade valge suhkur 99,5

0,2

400 – 900

0,20 – 0,70

Kerge karamelli lõhn ja maitse

-

maks 10

10 000

1 000

1 000
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Tabelis esitatud väärtused on ligikaudsed.

