
In dit boekje vindt u een overzicht van 
alle fairtrade koffieleveranciers
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Kies nu ook voor fairtrade koffie. Gewoon bij uw eigen 

koffieleverancier. Dat loont!

 

  U schenkt kwalitatieve, lekkere koffie 
 
 Het draagt bij aan een positief 
 en duurzaam imago van uw bedrijf 

 Koffieboeren kunnen op eigen kracht 
 investeren in hun toekomst.

Bekijk in deze brochure het fairtrade assortiment van uw 

leverancier. Deze ondersteunt u graag om de overstap naar 

fairtrade nog makkelijker te maken.

Fairtrade koffie, 
gewoon bij uw
koffieleverancier

Kies ook voor 
fairtrade koffie 
op de werkvloer

1.
Zoek uw 

leverancier in 
deze brochure

2.
Neem contact op 
voor een passend 
aanbod. Via de 

leverancier of via
 

fairtradegemeenten.nl/koffie

3.
Geniet van

goede, lekkere, 
fairtrade koffie!

Vragen? Neem contact op met Fairtrade Gemeente via 
info@fairtradegemeenten.nl of +31 (0)345 47 92 50.



Fairtrade koffie loont voor uw bedrijf

Kies in deze brochure uit de ruim honderd 
verschillende melanges en soorten koffie 
van praktisch alle koffieleveranciers 
in Nederland. Daarmee krijgt u niet 
alleen duurzame, maar vooral ook 
goede en lekkere koffie op het werk. 
Dat waarderen uw medewerkers 
en klanten! Fairtrade koffie 
draagt ook bij aan een positief en 
duurzaam imago. U laat namelijk 
zien dat u maatschappelijk 
verantwoord onderneemt. Door 
te kiezen voor fairtrade, neemt u 
bovendien automatisch deel aan 
de Fairtrade Gemeente campagne 
in uw vestigingsplaats. Dat kan leiden 
tot gratis positieve publiciteit. 

Wat is fairtrade koffie?

Door te kiezen voor fairtrade koffie levert u 
iedere dag een bijdrage aan duurzame 

armoedebestrijding. Zo investeert u 
in mensen in ontwikkelingslanden. 

Fairtrade staat voor eerlijke handel. 
Fairtrade organisaties hanteren 
strenge regels voor een schoon milieu 
en goede sociale omstandigheden, 
en stellen eisen aan de betaling 
aan koffieboeren. Zij stimuleren 
daarnaast samenwerking, zodat 
koffieboeren via hun coöperatie 

een betere onderhandelingspositie 
hebben. Dit totaalpakket zorgt ervoor 

dat koffieboeren, via fairtrade, samen 
en op eigen kracht kunnen investeren 

in hun onderneming en omgeving. 



Wist je dat?

Koffie de
meest gedronken 

drank in 
Nederland is?

Wereldwijd 
verbouwen 600.000 

boeren fairtrade koffie. Zij 
zijn georganiseerd in 412 fairtrade 

koffiecoöperaties. 

2.965 organisaties laten via de Fairtrade 
Gemeente campagne zien dat zij kiezen 

voor fairtrade.

Wist je dat?

71% van de 
werknemers het zou 

waarderen als er 
goede fairtrade koffie 

op de werkvloer 
geschonken wordt?

44% van de werknemers 
ergert zich aan de smaak van 
de huidige koffie op hun werk
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Feiten & cijfers Wist je dat?

Nederlanders 
dagelijks 1,8 miljoen kopjes 
fairtrade koffie drinken?

100.000 X

84
%

 v
a

n
 d

e
 N

e
d

er
la

nders drinkt koffi e

84
%



Afdeling Verkoop
0544-374907 
info@beukenhorst.nl
www.beukenhorst.nl 

Onze koffiebranderij bestaat al sinds 1784 
en levert al ruim 200 jaar haar bijdrage 
als lokaal productiebedrijf in de Gelderse 
Achterhoek. De ervaring die wij met het 
koffiebranden de afgelopen eeuwen heb-
ben opgedaan, is terug te proeven in onze 
koffie. Wij branden de beste Arabica koffie-
bonen door middel van het traditionele  
trommelsysteem. 

Sento, the best of both worlds

Onze Max Havelaar koffie wordt verkocht 
onder de merknaam Sento. Een medium 
roasted koffie en mild van smaak. Deze me-
lange bevat uitsluitend Arabica bonen uit 
Zuid Amerika en Afrika. Kwaliteit en duur-
zaamheid gaan uitstekend samen!

Uiteraard bent u van harte welkom op 
onze koffiebranderij voor een bezichtiging 
en een proefsessie van onze Sento koffie- 
melange.

Café de Origen is een kwaliteit koffie  
geproduceerd door kleine boeren. Café 
de Origen wordt gebrand door Neuteboom 
koffiebranders, één van de pioniers op het  
gebied van Max Havelaar koffie. Als wij 
nieuwe koffie melanges maken, hebben wij 
maar één doel. Een unieke en onderschei-
dende smaak maken. Het resultaat is een 
aantal uitzonderlijke koffiemelanges dat  
recht doet aan meer dan 100 jaar ervaring in 
zoeken naar de beste koffie, het melangeren 
van de lekkerste melanges en het perfect 
branden van die koffie.

Verkrijgbaar via uw lokale 
Wereldwinkel of via ons kantoor
0546-864062
www.cerroazulfood.nl

Fresh Brew
Aroma 1000 gram, Zilver 1000 gram, 
Mild Biologisch 1000 gram

Vriesdroog
250 gram

Biologisch 
Espresso bonen 1000 gram, Guatemala  
snelfilter 250 gram

Zetkoffie 
Aroma snelfilter 50, 250 gram of 1000 gram, 
Aroma standaard 250 of 1000 gram, Aroma 
Espresso fijn 250 gram, Zilver snelfilter 250 
gram of 1000 gram, Zilver standaard 1000 
gram, Goud snelfilter 250 gram, Bio snelfilter 
250 gram of 1000 gram, Bio snelfilter Ethiopië 
250 gram, Cafeïnevrij 250 gram, Tanzania 250 
gram

Pads
Aroma, Dark Roast, Mild biologisch, 
cafeïnevrij

Cerro Azul 
Foods



Bonen van verschillende gebieden, gecom-
bineerd met een variëteit aan brand- en blend 
methodes geven aan echte koffieliefhebbers 
een brede selectie in sterkte en smaak. De 
koffiebonen die gebruikt worden om DaSilva 
Beans te maken bestaan uit de fijnste arabi-
ca’s, verbouwd over de hele wereld. We ver-
trouwen op ons traditionele brandproces om 
onze unieke en heerlijke blends te creëren. 
Laat u meeslepen in deze unieke experience 
in koffie en u zult nooit meer anders willen.

DaSilva Essentials® Valoroso
Artikelnummer: 1530112 (1000 gram)

DaSilva Essentials® Escuro
Artikelnummer: 1530114 (1000 gram)

DaSilva Essentials® Freshbrew Exclusive
Artikelnummer: 1530302 (1000 gram)

DaSilva Premium Imperial Instantkoffie
Artikelnummer: 1530401 (300 gram)

Emidio da Silva Luisa Brundu, Joost Jegen
0418-510632
salessupport@dasilva-beansandleafs.com
www.dasilva-beansandleafs.com

Café Intención Especiál Café Crème
Artikelnummer: 692333

Café Intención Especiál Espresso
Artikelnummer: 002334

Café Intención Especiál gemalen
Artikelnummer: 235011

Café Intención Especiál Ecológico Café Crème
Artikelnummer: 020518

Café Intención Especiál Ecológico Espresso
Artikelnummer: 020501

Café Intención Especiál Ecológico gemalen
Artikelnummer: 020525

Fairtrade Café Intención vriesdroog
Artikelnummer: 020212 (250 gram)

Sabine Fahrenkrog 
(Hoofd verkoopbinnendienst) 
Mariët ter Veld (Marketing) 
033-4612977
info@darboven.nl
www.darboven.nl 

Café Intención is een heerlijke Arabica 
koffie met een vol aroma en een licht krui-
dige smaak. Deze uitgebalanceerde koffie- 
melange wordt samengesteld uit de beste 
Arabica bonen afkomstig van hoogge- 
legen plantages van kleine koffieboeren uit  
Midden- en Zuid-Amerika o.a. uit Peru en 
El Salvador. Het Café Intención assortiment 
bestaat uit twee bonenmelanges (café crème 
en espresso), een gemalen melange en een 
vriesdroogvariant. Voor meer informatie kunt 
u naar: www.cafeintencion.nl



Remko van Koot (Fieldmanager)
026-3622422 of 06-20246149
info@peeze.nl of r.vkoot@peeze.nl
www.peeze.nl

Peru Cecovasa (fairtrade & organic)  
Artikelnummer: 20718

Espresso Arabica (fairtrade)
Artikelnummer: 20109

Ethiopie Sinidu (fairtrade & organic)         
Artikelnummer: 20604 

Espresso Decafeo (fairtrade & organic)       
Artikelnummer: 20403 

Arabusta (fairtrade gemalen)
Artikelnummer: 20205

Dessert (fairtrade gemalen) 
Artikelnummer: 20304

Peru Cecovasa (fairtrade & organic)
Artikelnummer: 20720

Verkoop binnendienst (Zwolle & Breda) 
038-4653500 & 076-5718718
verkoopzwolle@moccador.com of 
verkoop@moccadeor.com 
www.moccador.com

Mocca d’Or brandt al jaren de mooiste 
koffiesoorten. Onze koffie wordt langzaam 
geroosterd in authentieke trommelbranders 
volgens de Slowroast methode. De smaak 
en het aroma komen zo het best tot hun  
recht. Dat vinden we belangrijk. Voor de 
optimale koffiebeleving heeft Mocca d’Or 
een nieuw design en verschillende koffie-
totaalconcepten. De beste machines, 
prachtig servies en een compleet ‘around 
the cup’ assortiment. Met onze uitstekende 
service en barista trainingen zorgen we dat u 
koffie presenteert waar u trots op bent.

Hét visitekaartje van uw MVO-beleid 
Wij zijn een 100% Nederlands bedrijf en in 
onze eigen branderij produceren wij uitslui-
tend gecertificeerde koffie van topkwaliteit.  
Als MVO koploper staan wij voor ketenduur-
zaamheid en zijn wij actief lid van MVO 
Nederland en De Groene Zaak. Daarnaast 
draagt iedere kilo koffie bij aan de projecten 
van de Peeze Foundation.Wij bieden u een 
duurzaam totaalconcept met apparatuur, 
koffie en bijproducten.

Peeze Mex-Eco Donker 
Bonen 250 of 1000 gram
Grof gemalen 1000 gram
Snelfilter 650 of 1000 gram
Fresh brew 1000 gram

Peeze Mex-Eco Extra donker 
Bonen 250 of 1000 gram

Peeze Specialty Coffee ‘Ethiopië Sidamo’
Bonen 250 gram

Probeer onze Biologische Fairtrade koffie nu 
één week gratis! Maak nu gebruik van de 
speciale Peeze Proef Actie en probeer onze 
koffie, inclusief machine, een week op proef 
op uw locatie. Hoe u dit regelt? Heel een-
voudig. Neem contact met ons op via: 
info@peeze.nl of bel 026-3622422.



Redbeans Espressobonen 
(500 gram, 1000 gram, 3000 gram in blik)
Redbeans Espressobonen Dark Roast 
(500 gram)

Redbeans Snelfilter 
(250 gram, 1000 gram)

Redbeans Standaardmaling 
(1000 gram)

Redbeans Decaf Snelfilter 
(250 gram)

Redbeans Fresh brew 
(1000 gram)

Wil je meer weten over koffie, proeven of 
een proefplaatsing? Neem contact op met 
één van onze kantoren of showrooms in 
Amsterdam, Almelo, Den Haag, Dordrecht,  
Udenhout en Bierbeek (België).

0546-499599
info@redbeans.nl
www.redbeans.nl

Afdeling Verkoop
040-2019407
verkoop.nl@mikocoffee.com
www.purocoffee.com

Puro bonen 
Artikelnummers: 501372 (1000 gram),  
501374 (250 gram)

Puro Bio bonen
Artikelnummer: 501377 (1000 gram)

Puro gemalen
Artikelnummers: 501373 (1000 gram),  
501375 (250 gram)

Puro pads
Artikelnummer: 527420 

Puro capsules
Artikelnummer: 527651 (96 stuks, exclusief 
voor espressotoestellen Puro4U S04 en S05)

Gratis Puro4u espressomachine (voorzien 
van waterreservoir) bij afname van 8 dozen 
Puro Fairtrade koffiecapsules. Met het Puro4u 
espressocapsule systeem maakt u kop voor 
kop een versgezet kopje fairtrade koffie. 
Actie is geldig zolang de voorraad strekt.

Meehelpen aan een betere wereld terwijl u 
geniet van een kopje koffie? Drink dan Puro 
koffie. Heerlijke maar bovenal eerlijke koffie. 
Puro koffie is 100% Max Havelaar gecertifi-
ceerd. In samenwerking met het World Land 
Trust en Natuurmonumenten wordt voor 
iedere verkochte kop Puro koffie tropisch  
regenwoud aangekocht en blijven natuur- 
gebieden in Nederland langdurig be- 
schermd. 

Wij zijn Redbeans, The Coffee Professionals. 
We willen heel Nederland helpen aan lek-
kerdere koffie. Handgeplukt, uitsluitend 
Arabicabonen, biologisch geteeld, Fairtrade 
ingekocht en duurzaam geproduceerd. Het 
summum van smaak, bereikbaar voor ieder-
een: op kantoor, in de horeca en thuis. Wij 
zijn The Coffee Professionals, van ons mag 
je meer verwachten: meer smaak, meer  
service, meer machines, meer duurzaam-
heid. Daar vertellen we je graag meer over.



CAFÉ PROFESION Beneficio
Artikelnummer: 32320 (1000 gram)

CAFÉ PROFESION Originale
Artikelnummer: 35660 (1000 gram)

Bij bestelling van iedere zes kilo ontvangt u 
één kilo GRATIS. Aanbieding is geldig 
t/m 31 december 2013.

Simon Lévelt b.v. 
023-5122522 
sales@simonlevelt.nl 
www.simonlevelt.nl 

Santas No. 5
Artikelnummers: 501 
(standaard 3000 gram in retour blik), 
502 (snelfilter 3000 gram in retour blik), 
503 (Fresh Brew)

Santas No. 14
Artikelnummer: 1404 
(bonen bio 3000 gram in retour blik)

Santas No. 15
Artikelnummer: 1502 (snelfilter)

Santas No. 19
Artikelnummer: 1904 
(bonen bio 3000 gram in retour blik)

Besluit nu Santas koffie te gaan gebruiken  
en krijg de eerste drie weken de koffie gratis. 
Wilt u gebruik maken van deze actie? Neem 
contact met ons op via de onderstaande con-
tactgegevens.

Santas Koffie produceert haar eigen top-
kwaliteit koffie (voor op het werk en in de 
horeca) volgens een uniek duurzaamheids-
concept. Geïntroduceerd door ons: alle koffie-
melanges zijn verpakt in trendy duurzame 
blikken en houten kratten. Deze materialen 
worden keer op keer hergebruikt. Dat scheelt 
een enorme berg aan plastic wegwerpafval.

010-4258529
www.santaskoffie.nl
info@santaskoffie.nl

Door nauw samen te werken met de producen-
ten verbeteren we niet alleen onze koffie en thee, 
maar ook de leef- en werkomstandigheden van 
de arbeiders. Daarom maakt Simon Lévelt zich 
sterk voor de biologische teelt. Bijna 30 jaar 
geleden heeft Simon Lévelt biologische koffie 
en thee op de Nederlandse markt geïntrodu-
ceerd. Bovendien stonden wij aan de wieg van 
het keurmerk Max Havelaar. Bijna 100% van de 
koffie wordt rechtstreeks ingekocht in het land 
van oorsprong. Daarbij hanteren we zoveel mo-
gelijk de richtlijnen voor eerlijke handel.



Patrick Rubens 
(Manager verkoop binnendienst) 
0297-284000
vkb@smitdorlas.nl
www.smitdorlas.nl 

Op de hellingen van de plantages in 
Tanzania, Peru en Nicaragua groeien deze 
excellente Arabica en Robusta soorten. Het 
keurmerk garandeert dat deze koffiebonen 
rechtstreeks zijn ingekocht bij organisaties 
van kleine boeren in landen van oorsprong, 
tegen een eerlijke prijs en gunstige handels-
voorwaarden.

Max Havelaar Fairtrade Espresso 
Verkrijgbaar als bonen of gemalen
Geschikt voor: café crème, espresso,  
cappuccino en ristretto

Max Havelaar Fairtrade Espresso  
Artikelnummer: 240100 (1 kg bonen)  
Flow id: 1003 

Max Havelaar Fairtrade  
Artikelnummer: 245100 (1 kg gemalen)

Café Mondial rood filterkoffie
Artikelnummers: 15020 (standaard 1000 
gram), 15030 (snelfilter 1000 gram)

Fresh Brew Plata
Artikelnummer: 15100 (Fresh Brew  
1000 gram)

Café Crème Duet
Artikelnummer: 15005 (bonen 1000 gram)

Café Crème Organica EKO Dark Roast
Artikelnummer: 15010 (bonen 1000 gram)

Met een fabriek in Groningen en een vesti-
ging in Amsterdam legde Klaas Tiktak in 
1870 de basis voor het hedendaagse begrip 
dat Tiktak geworden is. Toen al erkende 
Klaas naast vakmanschap en kwaliteit, het 
belang van duurzaamheid en eerlijke pro-
ducten. Traditie en een vooruitstrevende 
blik gaan bij Tiktak dus hand in hand: van 
oudsher kent Tiktak een fairtrade koffielijn. 
Bovendien mag Tiktak zich vol trots hofle-
verancier noemen, wat de kwaliteit van haar 
producten nog eens onderstreept. 

050-3176300
info@tiktak-segafredo.nl  
www.tiktak-segafredo.nl

Smit & Dorlas is een ambachtelijke koffiespe-
cialist  voor professionals in de horeca en 
het bedrijfsleven. Vakmanschap, traditie en  
authenticiteit voeren in ons werk de boven-
toon. Maar dan wel in een hedendaagse set-
ting. Wij voelen ons dan ook sterk verbonden 
met de normen en waarden van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Daarom 
leveren wij ook producten onder het Max 
Havelaar keurmerk. Smit & Dorlas uw leve-
rancier voor fairtrade koffie.



Op de volgende 
pagina’s vindt u 

een overzicht van 
groothandels die 

faitrade koffie 
leveren 

LandGoed biedt al sinds 2002 fairtrade koffie 
aan. Door onze keuze voor fairtrade dra-
gen we bij aan de verbetering van sociaal-
economische omstandigheden van vele 
koffieboeren in ontwikkelingslanden. Daar-
naast is onze koffie ook biologisch gecertifi-
ceerd. Kortom, op deze koffie kunt u toosten!  
LandGoed is een merk van BD-Totaal.

www.bd-totaal.nl 

Roodmerk koffie
Artikelnummers: 56922 (250 gram),  
56923 (aroma 1000 gram)

Goudmerk koffie
Artikelnummer: 56918 (1000 gram)

Koffie cafeïnevrij
Artikelnummer: 56916

Espresso bonen
Artikelnummer: 569171 (1000 gram)
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Deli XL is totaalleverancier voor de food-
service markt. Wij zijn onze klanten van  
dienst met betrouwbare leveringen via een 
fijnmazig distributienetwerk, een totaal- 
assortiment en diensten zoals product-, sfeer- 
en belevingsconcepten. Onze missie luidt:  
Deli XL – First for Foodservice, een gezonde 
onderneming voor medewerkers, klanten en 
maatschappij. Met passie voor food en passie 
voor service werken we aan het bereiken van 
een gezond resultaat.

www.delixl.nl

Fair Trade Original Aroma 
snelfiltermaling
Artikelnummer: 102580 (250 gram), 
102570 (1000 gram)

Fair Trade Original Espressobonen
Artikelnummers: 102620 (1000 gram), 
102590 (Bio 1000 gram)

Fair Trade Original Instant oploskoffie
Artikelnummer: 027169 (500 gram)

Fair Trade Original Aroma standaardmaling
Artikelnummer: 102650 (1000 gram)

Fair Trade Original Aroma biologisch 
snelfiltermaling
Artikelnummer: 102150 (1000 gram)

Fair Trade Original Aroma freshbrew
Artikelnummers: 102560 (1000 gram), 
102190 (Bio 1000 gram)

Fair Trade Original Aroma biologisch  
standaardmaling
Artikelnummer: 102180 (1000 gram)

HANOS is totaalleverancier voor de horeca, 
grootverbruikers en bedrijvenmarkt. HANOS 
is als horecagroothandel uitgegroeid tot 
een organisatie met achttien groothan-
delvestigingen verspreid over Nederland en 
België. Onze groothandels zijn bijzonder 
sfeervol ingericht en het assortiment dat 
kunt u het beste zelf komen ervaren. Met ons  
eigen distributienetwerk levert HANOS in 
heel Nederland, België en Duitsland. Bij 
HANOS vindt u het grootste assortiment voor 
food professionals onder één dak.

www.hanos.nl

Musetti Espresso 100% Arabica
Artikelnummer: 201.18105 (1000 gram)
 
Le Piantagioni del Caffè Alto Palomar 
Artikelnummer: 201.01926 (500 gram)

Fair Trade Original Aroma Snelfiltermaling
Artikelnummer: 201.00285 (1000 gram)

Fair Trade Original Aroma Standaardmaling
Artikelnummer: 201.00301 (1000 gram)

Cafe Crema Bonen BioCafe Intention Fairtrade
Artikelnummer: 201.16278 (1000 gram)



Een familiebedrijf, sinds 1928. Een groothan-
del gespecialiseerd in vers en fijnmazige 
logistiek. Kruidenier is onderdeel van een 
lange keten door producten en diensten die 
wij leveren. Wij hebben een verantwoorde-
lijkheid naar de samenleving als geheel en 
nemen deze. Wij zijn trots op ons eigen label 
Beans4Life. Eerlijk en ecologisch genieten. 
Ga ook voor koffie die naar meer smaakt!

Henk Klijn (Specialist Koffie & Thee)
06-54914783
h.klijn@kruidenier.nl
www.kruidenier.nl

Beans4Life 
Artikelnummers: 38065 (bonen Dark Roast 
6x 1000 gram), 38059 (bonen Light Roast 6x 
1000 gram), 38060 (zetkoffie standaard 6x 
1000 gram), 38061 (zetkoffie snelfilter 6x 1000 
gram), 38062 (fresh brew 6x 1000 gram)

Seventh 
Artikelnummers: 38077 (bonen Passionata 
6x 1000 gram), 38076 (bonen Simpatico 6x 
1000 gram), 38078 (zetkoffie standaard 6x 
1500 gram), 38079 (zetkoffie snelfilter 6x 1500 
gram), 38080 (fresh brew 6x 500 gram)

Redbeans 
Artikelnummers: 35221 (bonen 8x 1000 
gram), 35224 (zetkoffie snelfilter 12x 250 
gram), 35217 (zetkoffie snelfilter 8x 1000 
gram), 35218 (zetkoffie standaard 8x 1000 
gram), 35219 (fresh brew 8x 1000 gram)

Fair Trade Original 
Artikelnummers: 35011 (Instant, 10x 500 
gram), 35017 (snelfilter 4x 1000 gram)

De Kweker is een professionele levens-
middelengroothandel met een uitge- 
breid food en non-food assortiment. Het is 
een no-nonsense familiebedrijf met zelf-
bedieningsvestigingen in Amsterdam en  
Purmerend. Onder de naam De Kweker 
bezorg groothandel kunnen afnemers tot 
23.00 uur bestellen, voor levering de volgen-
de dag. Ons kwaliteitsassortiment bestaat uit 
meer dan 28.000 artikelen, met keuze uit ruim 
1.200 biologische artikelen. De vakkundige 
medewerkers heten u van harte welkom.

www.kweker.nl

Fair Trade Original
Artikelnummers: 133535 (aroma snelfilter 250 
gram), 133536 (espresso bonen 1000 gram), 
133537 (aroma standaard 1000 gram), 
133538 (aroma standaard bio 1000 gram), 
133539 (espresso bonen bio 1000 gram), 
133047 (aroma snelfilter 1000 gram), 
133049 (aroma snelfilter bio 1000 gram)

Java Coffee
141213 (decafé gemalen 250 gram), 
141214 (gemalen 250 gram), 141212 
(gemalen 1000 gram), 141209 (espresso La 
Esperanza 1000 gram)

Rombouts
Artikelnummers: 171433 (bonen 1000 gram), 
131258 (gemalen bio 250 gram)

J.J. Darboven Café Intencíon
Artikelnummer: 134611 (Café Crema bio 
1000 gram)

Tiktak Café Mondial
Artikelnummer: 425400 (snelfilter 1000 gram)



Alex Meijer is het exclusieve merk van Sligro 
op het gebied van o.a. koffie en speciali-
seert zich al meer dan 170 jaar in het pro-
duceren van koffie. Alleen de beste kwaliteit 
koffiebonen worden geselecteerd voor een 
optimaal resultaat. Alex Meijer koffie biedt 
daardoor niet alleen de lekkerste, maar ook 
de meest gevarieerde smaken van Neder-
land. Daarnaast is een groot gedeelte van 
het assortiment voorzien van het fairtrade 
keurmerk.

Tom Nooijen
0413-343500 
tnooijen@sligro.nl
www.sligro.nl

Alex Meijer fresh brew
Artikelnummers: 434741 (1000 gram)

Alex Meijer Espresso bonen
Artikelnummers: 451581 (biologisch 1000 
gram), 167470 (chiaro mild 1000 gram), 
167475 (scuro donker 1000 gram)

Alex Meijer zetkoffie
Artikelnummers: 388225 (snelfilter 500 
gram), 167548 (snelfilter 1500 gram), 167530 
(snelfilter 5000 gram), 663743 (standaard 
1500 gram)

Alex Meijer pads
Artikelnummer: 167608 (36 stuks)

Alex Meijer instant koffie voor automaten
Artikelnummer: 447891(500 gram)

Proef de hele wereld in je kopje. 270 Wereld-
winkels in heel Nederland bieden diverse 
merken en melanges koffie aan. Dit is een 
uitkomst voor kleine en middelgrote bedrij-
ven die geen langlopende koffiecontracten 
willen. De koffie die je koopt bij Wereld- 
winkels is lekker, van goede kwaliteit en 
makkelijk te verkrijgen bij u in de buurt. 

0345-479250
Kijk voor een Wereldwinkel bij u in 
de buurt op: www.wereldwinkels.nl

Fair Trade Original 

Snelfitermaling 
Aroma (250 gram of 500 gram) en Mild Bio, 
Décaf, Dark Roast, Goud, Proef Centraal-
Amerika, Proef Afrika, Proef Zuid-Amerika 
(250 gram)

Koffiebonen   
Espressobonen, Aroma, Espresso Dark Roast 
(500 gram)

Koffiepads   
Regular, Dark Roast (268 gram)

Café de Origen 

Fresh Brew  
Mild Bio, Zilver, Aroma (1000 gram)

Vriesdroog  
Biologisch (250 gram)

Bonen 
Guatemala (250 gram), Biologische Espres-
sobonen (1000 gram)

Zetkoffie 
Aroma standaard en snelfilter, Zilver 
standaard en snelfilter, Mild biologisch snel- 
filter (250 of 1000 gram) en Espresso fijn, 
Goud, Tanzania, Cafeïnevrij (250 gram)

Pads    
Aroma, Dark Roast, Mild biologisch (18x7 gram)



Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een 
gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en 
de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. 
Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en 
werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwik-
kelingslanden moeten er meer fairtrade producten verkocht 
worden. Daarom streeft de campagne naar het vergroten van de 
vraag naar en het aanbod van fairtrade producten in Nederland. 

www.fairtradegemeenten.nl 

De Fairtrade Gemeente campagne is een initiatief van ICCO, de  
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar.  
De campagne wordt mogelijk gemaakt door ICCO, Ministerie van  
Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij. 
Datum uitgave brochure: oktober 2013

Doe ook mee met  
Fairtrade Gemeente!


