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Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Spotkania z najbliższymi, wspólne
przygotowania, plany snute na kolejny rok i wspominanie tego, który właśnie mija. 
Ale to również czas pośpiechu, dużych zakupów, gotowania większej ilości dań niż
zwykle. 

Czy da się uniknąć złych decyzji zakupowych? Trudno przecież nie dać się ponieść
świątecznej atmosferze, która w sklepach i galeriach handlowych sprawia, że chcemy
kupić więcej. Warto jednak przemyśleć swoje decyzje. Zanim kupimy jakikolwiek produkt
zastanówmy się czy na pewno go potrzebujemy. Być może kolejne danie na stole nie jest
koniecznością? Podobnie kolejna plastikowa zabawka dla wnuka czy dziecka. 

Gdy jednak zdecydujemy się na dany produkt pomyślmy kto go wyprodukował.Czy cena,
którą płacimy za tę rzecz jest na tyle wysoka, by możliwe było aby pracownik fabryki
otrzymał za nią sprawiedliwą płacę?

Czy dana rzecz długo posłuży? Jeśli nie, to czy łatwo będzie ją poddać recyklingowi 
lub przekazać komuś innemu? 

Dobrze przemyślane zakupy to nie tylko oszczędności, ale i decyzje, które pozytywnie
wpłyną na życie pracowników, plantatorów czy rękodzielników z krajów rozwijających się. 

Jeśli zdecydujemy się kupić mniej lub kupimy produkty, które zostały wyprodukowane 
wg Zasad Sprawiedliwego Handlu mamy pewność, że robimy krok w stronę
sprawiedliwego, lepszego świata. 
To świat sprawiedliwej płacy, równości płci, dostępu do edukacji. Świat przejrzystych
zasad handlowych i zrównoważonego rolnictwa, dzięki któremu jest szansa na
zatrzymanie skutków kryzysu klimatycznego. 

Przygotowaliśmy dla Was katalog produktów, które posiadają Certyfikat Sprawiedliwego
Handlu. To produkty spożywcze oraz rękodzieło. Znajdziecie tu też kilka przepisów, które
zmienią nieco oblicze świątecznego stołu, prezentów i Waszego świętowania. 

Życzymy Wam wielu inspiracji i odpowiedzialnych Świąt! 

Czas odpowiedzialnych decyzji...

Zespół Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu
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Przyprawy

Czym byłyby potrawy bez przypraw? To one dodają naszym daniom wyjątkowego
smaku. Są jak magiczne zaklęcia, które zmieniają oblicze znanych nam potraw.

Świąteczne przyprawy to te korzenne i intensywne. Cynamon, imbir, gałka
muszkatołowa, goździki czy kardamon od razu przywodzą nam na myśl smak
tradycyjnych dań.  Niektóre przyprawy mogą jednak odświeżyć znane nam smaki, a
nawet zupełnie je odmienić.
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Przyprawy

Cynamon w laskach pochodzi z kontrolowanych, zrównoważonych
upraw. Doskonal pasuje do ciast, rozgrzewających zup, drugich dań
i napojów. Produkt pochodzi od organizacji PODIE. 
PODIE, czyli People’s Organisation for Development Import &
Export, działa od 30 lat. Organizacja zrzesza drobnych rolników
i producentów ze Sri Lanki. 
Oprócz zapewnienia sprzedaży i popytu dla ich produktów
i produkcji, PODIE zapewnia także pomoc w rozwoju infrastruktury.
Organizacja zatrudnia 58 osób na pełen etat. Większość z nich to
kobiety. Pracownicy dostają godziwe wynagrodzenie, które jest
zgodne z prawem Sri Lanki.

Cynamon

Gałka muszkatołowa
Kolejny produkt od organizacji PODIE ze Sri Lanki. 

Gałki muszkatołowe to owoce muszkatołowca korzennego, który jest
drzewem o drobnych, żółtych kwiatach. Jego duże liście wydzielają
mocny aromat. Gałki muszkatołowe dotarły do Europy dość późno,

bo w VI wieku n.e.
Na początku zarówno gałka, jak i kwiaty były składnikami perfum
oraz były używane jako środek leczniczy. Gałkę stosowano jako

odtrutkę. W kuchni, ze względu na mocny aromat, używano
niewielkiej ilości przyprawy. Obecnie jest ona głównym składnikiem

sosów czy dodatkiem np. do ryżu. Pobudza trawienie i poprawia
przepływ krwi w organizmie.
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Przyprawy

Produkt, który także pochodzi od organizacji PODIE. Imbir to nie
tylko obowiązkowy dodatek to wielu świątecznych dań, ale i
rozgrzewających napojów, które królują w okresie jesienno-
zimowym. 
Imbir dotarł do Europy z Indii w V wieku p.n.e. Jednak nie cieszył się
zbyt dużą popularnością. Poza tym przez wiele lat bardziej ceniono
jego walory lecznice, niż smakowe.
Imbir uznawany był za afrodyzjak. Obecnie głównie mówi się o jego
działaniu rozgrzewającym, Poza tym daje ulgę przy mdłościach,
działa przeciwwirusowo i przeciwbólowo.

Imbir

Nietypowa sól morska

Sól to obowiązkowy składnik wszystkich dań. Nawet tych słodkich,
ponieważ wzmacnia słodki smak. 
Znane są różne jej odmiany, ale z pewnością ta sól Was zaskoczy! 

Sól morska od Turqle Trading zamieni każde danie w coś
wyjątkowego. To za sprawą takich dodatków jak: mięta, płatki kwiatów,
mak, wodorosty, rozmaryn, tymianek... i wielu innych. 

Turqle Trading zrzesza drobnych producentów przypraw z RPA. Turgle
nie tylko płaci swoim producentom sprawiedliwą kwotę za pracę i
produkty, ale i prowadzi program Fair Trade Trust, dzięki któremu 2,5%
ceny każdego sprzedanego produktu trafia 
do budżetu, który przeznaczany jest na edukację rolników i ich dzieci.
Pieniądze są też przeznaczane na kredyty indywidualne 
i grupowe szkolenia w fabrykach.
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Przyprawy

Kolejny produkt od Turqle Trading. Mieszanka ziół z pomidorami,
oliwkami i pieprzem w młynku sprawdzi się jako dodatek do sałat
czy domowych past do kanapek (np. hummusu). W składzie
znajdują się pomidory suszone na słońcu, pieprz ziarnisty, czosnek,
czerwona cebula, czerwona papryka, pomidory suszone na słońcu,
bazylia i młode liście pszenicy. 

Bushveld - mieszanka przypraw

Mieszanka Cape Malay

Turqle Trading nie przestaje zaskakiwać. Mieszanka Cape Malay
przeniesie Was do Afryki. W składzie znajdują się: nasiona
kolendry, sól morska, cebula, czosnek, kmin, pieprz czarny,
nasiona kopru włoskiego, chili, ziarna gorczycy, cynamon,
goździki, liść laurowy, olejek z kurkumy.
Przyprawa zmieni oblicze wigilijnego barszczu, bigosu czy
pierogów. 
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Coś słodkiego i zdrowego

Święta to także słodkie przekąski. Choć przez cały rok staramy się ich unikać, to w
tym wyjątkowym czasie możemy pozwolić sobie na małe co nieco. Zwłaszcza, gdy
produkty posiadają Certyfikat Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to, że drobni rolnicy,
producenci, pracownicy najemni oraz rękodzielnicy otrzymują sprawiedliwą płacę za
swoją pracę, mają dostęp do edukacji, inwestycje, które realizowane są za premie
rozwojowe wpływają na rozwój lokalnych społeczności. Chcesz dowiedzieć się
więcej? Sprawdź jakie są Zasady Sprawiedliwego Handlu. 

https://www.sprawiedliwyhandel.pl/zasady-fair-trade-10-zasad-sprawiedliwego-handlu-wfto/
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Coś słodkiego i zdrowego

Miechunka w gorzkiej czekoladzie

Miechunka w gorzkiej czekoladzie została wyprodukowana przez
spółdzielnię Candela Cooperative, której celem jest zapewnienie
uczciwych pensji drobnym producentom, inwestowanie w lokalne
społeczności oraz ochrona lasu deszczowego. 

Miechunka w gorzkiej czekoladzie świetnie sprawdzi się na
prezent dla łasucha oraz jako jedna ze słodkich, ale
zaskakujących  przekąsek na świątecznym stole. Czekolada
zawiera co najmniej 70% kakao. 

Suszone mango bez cukru

Organizacja PREDA z Filipin jest producentem suszonych
owoców oraz owocowych przetworów. Celem organizacji jest
wsparcie dla dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi i
molestowania, a także wsparcie drobnych rolników i
producentów. Organizacja była nominowana do Pokojowej
Nagrody Nobla. 

Mango było suszone na słońcu. Nie zawiera ani grama cukru. To
zdrowa przekąska, ale i pomysł na słodki i zdrowy podarunek. 
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Coś słodkiego i zdrowego

Krem z orzechów laskowych i kakao

Spółdzielnia Coopecañera R.L powstała w 1972 roku z inicjatywy
115 producentów trzciny cukrowej. Obecnie Coopecañera
zajmuje się zbieraniem trzciny cukrowej, sprzedażą cukru na
rynkach sprawiedliwego handlu oraz usługami pomocniczymi dla
współpracowników i lokalnych społeczności.
W ostatnich latach liczba członków spółdzielni wzrosła. To
obecnie prawie 300 pracowników z obszarów San Ramón,
Grecia i Alajuela.

Krem z orzechów laskowych i kakao spodoba się każdemu
łasuchowi! To doskonały dodatek do deserów, krem do
smarowania kanapek, ale i do podjadania;) 

Miód kremowy z dzikich kwiatów z Nikaragui

Spółdzielnia Cosatin Association liczy obecnie około 600
członków. Są to rolnicy żyjący w małych wspólnotach. Ich wioski
położone są na wysokości od 500 do 1400 m n.p.m. Dzięki
sprzedaży kawy i miodu na rynek europejski po sprawiedliwych
cenach, członkowie spółdzielni nie muszą emigrować. Wielu ich
sąsiadów opuściło swoje pole z powodu biedy spowodowanej
m.in. niskimi cenami kawy. Dzieci rolników Cosatin uczęszczają
do szkoły. Przy wyższych dochodach możliwe jest finansowanie
stypendiów, aby nauka mogła być kontynuowana.

Kremowy miód z dzikich kwiatów ma słodko-ostry smak. Ma
delikatną, płynna konsystencję i sprawdza się zarówno jako
dodatek do napojów, jak i dodatek do deserów czy kanapek. 
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Coś do picia

Wieczorne rozmowy przy filiżance kawy lub herbaty, rozgrzewające napoje po
powrocie do domu ze świątecznego spaceru... Ciepłe napoje kojarzą się z ciepłem i
przyjemną atmosferą. I tak powinno być! 
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Coś do picia

LA PERLA
Kawa La Perla to  arabika w ziarnach, która zebrana została w
boliwijskich Andach 1 200-2 000 m n.p.m. w ścisłych warunkach
ekologicznych, bez nawozów sztucznych i pestycydów, w ramach
projektu "Ekologiczna kawa zamiast koki". 
Producentem kawy jest Union Pro Agro Coop. Celem organizacji
jest przekonanie żyjących w Andach Indian Ajmara i Keczua, by
zajęli się produkcją kawy ekologicznej, zamiast handlem
narkotykami. Organizacja oferuje im jednocześnie wsparcie w
obszarze uprawy oraz sprzedaży.

ORTHODOX

Tradycyjna czarna herbata z Rwandy "Orthodox"
pochodzi z okolic Kinihiry położonej w górach na
wysokości ok. 2000 m n.p.m. Została wyprodukowana
przez lokalną wytwórnię herbaty Sorwathe z surowca
dostarczonego przez spółdzielnię Assopthe, która
zrzesza ponad 4 tys. rolników uprawiających herbatę. 
Wysoka kultura organizacyjna i przestrzeganie
standardów Sprawiedliwego Handlu zapewniają
rolnikom godziwe ceny, a pracownikom fabryki godne
warunki pracy. Dodatkowa premia trafia tu na fundusz
rezerwowy, umożliwia inwestycje, pomaga w
sytuacjach kryzysowych i pozwala finansować liczne
projekty rozwojowe. Edukacja producentów i ich dzieci
są tu tak ważne, jak działanie na rzecz
zrównoważonego wykorzystania surowców lokalnych.
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Rękodzieło

Chcecie podarować komuś wyjątkowy prezent? Polecamy rękodzieło z Certyfikatem
Sprawiedliwego Handlu. Sprawicie radość obdarowanemu, ale i drobnym
rękodzielnikom z krajów rozwijających się, którzy dzięki Wam otrzymają
sprawiedliwą płacę za swoją pracę, możliwość edukacji i rozwoju zawodowego.



Kto nie miał swojej ulubionej maskotki?! Podarujcie maluchom wyjątkową
zabawkę. Lew, którego możecie kupić w naszym sklepie to produkt
rękodzielniczy z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. 

Selyn to organizacja założona w 1992 r. na Sri Lance, której celem jest
zapewnienie ludności wiejskiej długoterminowego zatrudnienia i
bezpiecznego dochodu. Specjalizuje się w produkcji tkanin ręcznie
tkanych. Około 250 pracowników produkuje je w kilku centrach
produkcyjnych. Ponadto Selyn prowadzi dwie fabryki tkackie i własne
zakłady farbiarskie. Gwarantuje to, że cały łańcuch produkcji znajduje się
w rękach organizacji i że wszędzie przestrzegane są wysokie standardy
pracy, takie jak regularne godziny pracy, ponadprzeciętne wynagrodzenie
i ubezpieczenie zdrowotne.

Selyn umożliwia również wielu pracownikom pracę w domu. Szczególnie
ważne jest to dla kobiet, które dzięki temu mogą mogą sprawować opiekę
nad dziećmi nie rezygnując przy tym z własnych dochodów.
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Maskotka Lew

Świeca
Sprawdzi się na długie zimowe wieczory. Świetny prezent dla
tych, którzy lubią stworzyć sobie w domu małe hygge. 

Te wyjątkowe świece Fair Trade są wytwarzane w warsztatach
rzemieślniczych zrzeszonych w ramach organizacji EMA.
EMA została założona przez siedem rzemieślniczych
spółdzielni i grupę indyjskich studentów.  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.

Rękodzieło
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Inspiracje kulinarne

A może w tym roku przygotować na święta coś wyjątkowego? O inspiracje zadbała
Agnieszka Pietroń, która przygotowuje dla nas serię Pyszne i etyczne przepisy
Agnieszki. To seria przepisów na desery z produktów z Certyfikatem
Sprawiedliwego Handlu. 

Agnieszka jest technologiem żywności i cukiernikiem. Doświadczenie zdobywała w
Polsce oraz za granicą. Z przepisami eksperymentuje, tworzy nowe odsłony
tradycyjnych przepisów różnych kultur. W każdym jej przepisie znaleźć można
nutkę historii każdego wypieku czy deseru.
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Inspiracje kulinarne

Rozgrzewający napój jabłkowy

Podczas zimowych wieczorów coraz częściej myślimy o spokojnym czasie z
książką w ręku. Idealnym dopełnieniem do tego, jest pyszny, rozgrzewający napój.
Najczęściej jest nim herbata, gorąca czekolada lub grzaniec. My natomiast
proponujemy na takie wieczory wyśmienity kompot! Nasz przepis to połączenie
kompotu jabłkowego z piernikowymi przyprawami, takimi jak cynamon, czy imbir.

Krótka historia owocowego napoju

Początki kompotu sięgają aż czasów Imperium Bizantyńskiego. Tradycyjny
przepis na kompot składa się z całych owoców, cukru, wody oraz przypraw. Słowo
‘kompot’ pochodzi z języka łacińskiego i oznacza miksturę. Dawniej napój ten
zajmował miejsce dzisiejszych soków. W zależności od pory roku, a także własnych
preferencji - piło się go na zimno lub na ciepło. Owoce z kompotu często
spożywane
były na deser. Obecnie w Polsce tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia pije się
kompot z suszu. Nasz kompot przygotujemy ze świeżych, soczystych jabłek. Jest
on delikatny w smaku, z nutą ulubionych przypraw.
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Inspiracje kulinarne

1 soczyste jabłko - w zależności od prefenrecji wybieramy bardziej lub mniej
słodkie jabłko
 4 kawałki suszonego imbiru
1/4 laski wanilii
2 litry wody
1 laska cynamonu

Nasz przepis na kompot

Do zrobienia naszego kompotu należy przygotować dwa litry wody, jedno
jabłko, laskę cynamonu oraz cztery kawałki suszonego imbiru. Wszystkie te składniki
oprócz jabłka są dostępne w naszym sklepie Sprawiedliwego Handlu.
Kompot jabłkowy z przyprawami to nie tylko przyjemność dla naszego
podniebienia, ale także całego organizmu! Wpływa pozytywnie na układ trawienny,
układ krwionośny oraz odporność. Napój najlepiej smakuje na ciepło. Jeśli jednak
wolicie zimniejszy, nic nie stoi na przeszkodzie, by pić go w takiej formie.
Ugotowane kawałki jabłka można zjeść razem z kompotem lub oddzielnie np. z
dodatkiem jogurtu naturalnego – smakują wyśmienicie!

Przepis na 4 porcje:

Jabłko kroimy na ćwiartki. Do garnuszka wlewamy wodę, dodajemy pokrojone jabłko,
imbir, wanilię i laskę cynamonu. Doprowadzamy do wrzenia, a następnie gotujemy
około 40 minut pod przykryciem na niskim ogniu.
Po tym czasie napój jest gotowy. Przelewamy go do kubków i delektujemy się jego
wybornym smakiem.
Jeśli chcemy kompot dosłodzić, to znakomicie współgra z nim cukier Muscavado lub
cukier palmowy.
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Inspiracje kulinarne

Czekoladowe Panforte
 

Gdy słyszymy nazwę piernik, bądź widzimy go za ladą w cukierni, pierwsze o czym
myślimy to Święta Bożego Narodzenia. Włosi reagują bardzo podobnie na deser zwany
Panforte. Jest to średniowieczny wypiek, którego początki sięgają XII wieku. Wówczas w
toskańskim mieście Siena, płacono nim dziesięcinę na rzecz Kościoła.
Panforte z języka włoskiego oznacza mocny chleb. Nazwa nawiązuje do użytych
podczas jego produkcji przypraw. Tradycyjnie wypiek ten składać się powinien z 17
składników, w tym z orzechów, suszonych owoców, miodu, cukru, przypraw oraz bardzo
małej ilość mąki. Oryginalnie Panforte nie zawiera czekolady. Z czasem jednak
zauważono, że ona idealnie pasuje do tego orzechowego wypieku.
Obecnie można spotkać przepisy na ciasto Panforte z dodatkiem kakao oraz gorzkiej
czekolady. Ciasto kroi się na podłużne paseczki i spożywa w towarzystwie kawy, bądź
kieliszka wina.

Nasz przepis na Panforte

Nasz przepis na Panforte składa się z migdałów, lokalnych orzechów laskowych, miodu,
cukru, cynamonu, kakao, gorzkiej czekolady oraz mąki. Ciasto możemy urozmaicić
zamieniając część daktyli na inne suszone owoce, takie jak np. suszone mango, czy
suszone figi. Dla fanów mocno korzennych potraw, polecam. dodać więcej przypraw
takich jak imbir, goździki, bądź anyż. Cukier dodawany do wypieku zazwyczaj jest biały.
Jednak, aby uzyskać głębszy, karmelowy smak, można użyć nierafinowanego cukru
Mascabado.
Ciasto wypiekane jest w okrągłej formie o średnicy 23 cm. Podczas pieczenia ciasta
warto go obserwować. Zbyt długo pieczone ciasto, może wyjść za twarde. Panforte
należy wyjąć z piekarnika, gdy jego środek jest wciąż miękki (ale nie surowy). Smak i
konsystencja ciasta powinny przypominać nugat z dodatkiem przypraw korzennych.
Panforte to wypiek, który charakteryzuje się długim okresem trwałości. W chłodnym oraz
suchym miejscu, może być przechowywany nawet do trzech tygodni.



200g orzechów laskowych
200g migdałów
100g daktylów
200g miodu
150g cukru
120g mąki
25g kako
5g cynamonu
100g gorzkiej czekolady
cukier puder

Przepis na ciasto (okrągła forma o średnicy 23 cm):

Okrągłą formę smarujemy tłuszczem i wykładamy papierem do pieczenia. W ten
sposób papier nie będzie się ruszał podczas nakładania ciasta.
Orzechy prażymy przez około 10 minut ( do zarumienienia) w piekarniku nagrzanym
na 200°C.
Daktyle kroimy na mniejsze kawałki.
W misce łączymy mąkę, kakao, cynamon. Dodajemy orzechy oraz daktyle.
W niewielkim garnuszku podgrzewamy miód, cukier oraz porkuszoną czekoladę. 
Gdy czekolada się rozpuści, wylewamy gorącą miksturę do reszty składników w misce.
Ciasto wyrabiamy ręcznie i szybko przenosimy do formy. Ciasto wyrównujemy
zwilżonymi wodą rękami.
Panforte pieczemy około 30 minut w 160°C. Po tym czasie gorące ciasto
pozostawiamy w formie do ostygnięcia. Ciasto podajemy oprószone cukrem pudrem.
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