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Obdarowując kogoś prezentem z Certyfikatem
Sprawiedliwego Handlu pomagasz ludziom 

z Gobalnego Południa. 

Są to drobni rolnicy, pracownicy najemni,
podpopieczni różnych fundacji i organizacji,

którzy zostali skrzywdzeni przez handel ludźmi,
biedę, wykluczenie. 

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!



Propozycje
 dla Łasucha



Malban - słodkości z Libanu

Te libańskie, tradycyjne, ręcznie robione
słodycze to nie tylko niezwykła
przekąska, ale i wkład obdarowanego w
pomoc najbiedniejszym mieszkańcom
libańskich wiosek.

Kuleczki mango-kokos

Trzeba ich spróbować! Mango to
specjalnośc Fundacji Preda, która swóch

dochód przeznacza m.in. na walkę
 z handlem ludźmi. 

Kremowy miód z Meksyku

Ekologiczny miód z dzikich kwiatów
rosnących w okolicach Ocosingo -
prezent dla koneserów.

Suszone mango bez cukru

Kolejny produkt od fundacji Preda.
Szczególnie posmakuje tym, którzy

unikają cukru. Naturalna słodycz mango
to znak rozpoznawczy suszonego

owocu.



Czekolada rozpuszczalna
 z cukrem z kwiatów kokosa

Czekolada o delikatnym smaku kokosa
ucieszy każdego, komu trudno

wygospodarować kilka chwil dla siebie
 w ciągu dnia. Z gorącą czekoladą

upragnione chwile będą bardzo
przyjemne!

Chipsy z manioku z rozmarynem

Zdrowsza wersja popularnej przekąski
sprawdzi się jako prezent dla tych, którzy
wciąż powtarzają, że od poniedziałku są
na diecie.

Pestki moreli słodko-kwaśne

Wyjątkowa przekąska. Pestki
przypominają nieco smakiem migdały,

ale są bardziej delikatne ze słodko-
kwaśną nutą. 



Propozycje 
dla miłośnika ciepłych

napojów



Trawa cytrynowa z  Egiptu

Napar z trawy cytrynowej pomaga się
skoncentrować, wiec taki prezent 

z pewnością ucieszy tych, którzy się
uczą i tych, którzy dużo pracują.

Lekko pikantna mieszanka arabik 
to idealny prezent dla tych, którzy
poszukują nowych smaków w swoim
ulubionym napoju.

Kawa Liberte ziarnista

Herbata Ayuwerda  

Ajuwerda to  pradawny system
medycyny indyjskiej. Herbata

ajuwerdyjska będzie doskonałym
prezentem dla tych, którzy dbają o

zdrowie psychiczne i fizyczne.



Kawa La Cortadora  

Doskonała arabika wyżynna! W
naszym sklepie znajduje się w wersji
ziarnistej i mielonej.

Czarna herbata z Rwandy  

Idealny podarunek dla miłośnika
dobrych, czarnych herbat. Produkt

pochodzi z okolic Kinihiry na północy
Rwandy, położonej w górach na

wysokości ok 2000 m. n.p.m.

Kawa rozpuszczalna Afrika Kafee 

Rozpuszczalna mieszanka robusty 
i arabiki z Rwandy. Kawa najlepszej
jakości dla prawdziwych kawoszy.



Propozycje
 dla miłośnika

rękodzieła



Maskotka Lew

Wspaniały prezent dla dzieci! Maskotka
zrobiona jest z 100% bawełny.
Wypełnienie to poliester. Zabawka
pochodzi z organizacji Selyn, która
założona została w 1992 r. na Sri Lance.
Jej celem jest zapewnienie ludności
wiejskiej długoterminowego
zatrudnienia i bezpiecznego dochodu.

Maskotka Zebra
Kolejny pomysł na prezent dla dziecka

pochodzący z organizacji Selyn.

Drewniane puzzle

Prezent edukacyjny dla
najmłodyszych. Zabawka
zrobiona jest z egzotycznego
drewna Albestia i Alstonia.



Podpórka do książek

Każdy mol książkowy marzy o
pięknej biblioteczce. A gdy
jeszcze, oprócz książek, znajdzie
się w niej taka podpórka z Indii?! 

Torba na zakupy

Bawełniana torba ucieszy miłośników
ekologii. Produkt pochodzi od
organizacji MESH. To indyjska 

organizacja Sprawiedliwego Handlu,
która wspiera małe grupy producentów 
od 1996 r. a także jest zaangażowana w

pracę z chorymi na trąd i osobami
 niepełnosprawnymi.

Kasetka z kamienia mydlanego
Dobry prezent dla tych, którzy nie lubią
bałganu i porządkują swoje bibeloty.
Kasetka pochodzi od organizacji 
 TARA, która została założona przez
nauczycieli, studentów i pracowników 
socjalnych, którzy zdecydowali się pomóc
najbiedniejszym ludziom w 
okolicy Delhi. W rezultacie powstał
pierwszy warsztat, w którym zatrudnienie
znalazły osoby tak zwane "niedotykalne".



Świeca w kształcie piramidy

Te wyjątkowe świece Fair Trade są wytwarzane 
w warsztatach rzemieślniczych zrzeszonych
 w ramach organizacji EMA, która funkcjonuje 
na zasadach Sprawiedliwego Handlu. W Kalkucie,
w Baruipur organizacja prowadzi „Centrum
Rozwoju” z własnymi zakładami produkcyjnymi. 
 Wielu niepełnosprawnych rzemieślników
znajduje w warsztatach EMA stałą 
pracę, szczególnie przy wyrobie świec.

Torba na zakupy z moskitiery

Torba idealna do pakowania
warzyw i owoców w sklepie.

Będzie idelanym prezentem dla
tych, którzy chcą chronić

środowisko.


