Fairtrade/Rättvisemärkt socker
Demerara Rörsocker FLO Fairtrade
Ekologiskt Rörsocker FLO Fairtrade

				

Produktegenskaper
• Demerara Rörsocker FLO Fairtrade har stora, gyllene
kristaller och är krispigt med en aromatisk rund rörsockersmak.
• Ekologiskt Rörsocker FLO Fairtrade är halvvita små
kristaller med söt aromatisk smak.
• Nordic Sugar har licens att köpa och sälja socker från
rättvisemärkta leverantörer i Latinamerika, Asien och
Afrika.
• En del av intäkterna för Rättvisemärkt socker vi säljer går
direkt till producenterna.
		
• Varumärket Fairtrade/Rättvisemärkt på dessa produkter
utgör en garanti för att producenterna har fått skäligt
betalt för sina varor.

• Att inget barnarbete förekommer.
• Att diskriminering på grund av kön, ras eller religion
motarbetas.
FLO, den internationella organisationen för Rättvisemärkt,
uppmuntrar också ekologisk odling, som främjas genom
särskilda premier för ekologiskt framställda produkter.
En global organisation
Användningsområden
• Används som smakgivare i och som dekoration av
Rättvisemärkta desserter, glass, bakverk, drycker och
praliner.
• Används till Fairtrade/Rättvisemärkta produkter.
Produktfördelar i applikationen
• Genom vår försäljning av Rättvisemärkt socker bidrar vi
till att förbättra villkoren för sockerproducenter i utvecklingsländer och därmed till den allmänna utvecklingen
i dessa samhällen. Exempelvis tryggar vi försörjningen
för 200 odlare och deras familjer i Nchalo i Malawi
genom vårt köp av socker från sockerbruket där.
Hanteringsinstruktion
• Lagras vid jämn temperatur, ej under 10 °C, och vid
en relativ fuktighet mellan 40 och 65 % för att undvika
klumpbildning.
• Lagras ej tillsammans med starkt luktande produkter.
			

Den första FLO-organisationen, Stichting Max Havelaar,
grundades i Holland 1988 för att förbättra levnadsvillkoren
för jordbrukare och arbetare i några av världens fattigaste
länder. För att få sälja sina varor under Rättvisemärkt
måste producenterna vara certifierade och uppfylla kriterierna för certifieringen. Fairtrade Labelling Organizations
International, FLO, utarbetar kriterierna för certifiering i
samarbete med de lokala FLO-organisationerna. Producenterna måste följa dessa kriterier. Rättvisemärkt finns på
exempelvis kaffe, te, bananer, rörsocker, kakao, choklad,
juice och mangofrukter. Trenden är att ett växande antal
producenter använder sig av Rättvisemärkt.
Kriterier för certifiering
För att ett kooperativ eller ett jordbruk ska kunna certifieras
måste följande kriterier uppfyllas:
• Premien ska användas till social och ekonomisk
utveckling.
• Inkomsten ska gå direkt till odlarna eller de anställda
utan några mellanhänder.
• Producenten måste tillse att Rättvisemärkt enbart
används på varor som framställts enligt FLO:s kriterier.

Rättvisemärkt garanterar

Kontroll

• Att små, oberoende producenter får skäligt betalt för
sina produkter.

FLO Certification, som är ett oberoende organ inom FLO,
kontrollerar att de certifierade producenterna uppfyller
kriterierna genom bland annat årliga besök. FLO Certification kontrollerar producenternas och importörernas räkenskaper, och såväl producenter som importörer är skyldiga
att tillhandahålla redovisningar för all handel med Rättvisemärkta-produkter.

• Att de anställda vid odlingar och kooperativ får skäliga
löner och arbetsförhållanden.
• Att varorna produceras med hänsyn till miljön.
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Demerara Rörsocker FLO Fairtrade

98,5

0,2

2 500 – 3 000

0,90 – 1,20

Fyllig arom

0,90

max 10

5 000

1 000

1 000

Ekologiskt Rörsocker FLO Fairtrade

99,5

0,2

400 – 900

0,20 – 0,70

Lätt kolasmak

-

max 10

10 000

1 000

1 000
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Tabellens värden är riktvärden.

