MAAK
OOK JOUW
RESTAURANT
FAIRTRADE

MEER WETEN?
Neem voor meer informatie contact op met onze lokale
Fairtrade Gemeente werkgroep of met de landelijke
Fairtrade Gemeente campagne via
info@fairtradegemeenten.nl en +31 (0)345 47 92 50

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.

Als restaurateur wil je werken met goede producten,
met een goed verhaal. Kies daarom ook voor fairtrade.

KIES OOK VOOR
FAIRTRADE:

FAIRTRADE
INSPIRATIE

1.	FAIRTRADE
STAAT VOOR
KWALITEIT

Kwaliteit betekent niet alleen dat dranken en gerechten lekker
moeten smaken, maar ook dat ze eerlijk zijn. Bij fairtrade
producten bestaat een ruime keuze in merk, smaak, prijs en
soort. Gewoon bij jouw eigen groothandel of leverancier.

2.	GASTEN WILLEN
FAIRTRADE

Als restaurateur wil je natuurlijk ook voldoende omzet.
Speel daarom in op de wensen van jouw gasten. 60% van de
Nederlanders kiest voor fairtrade. Een belangrijke doelgroep
om als restaurateur op in te spelen!

3.	 F
 AIRTRADE
LOONT

Kiezen voor fairtrade, en andere duurzame initiatieven, in
jouw bedrijfsvoering kan zorgen voor meer omzet. Voor jou,
en voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Een
goede investering!

ELISE BARON
EIGENARESSE
DE KLEINE BARON,
UTRECHT

“Bij mijn groothandel is
het assortiment fairtrade
producten gegroeid, omdat
ik erom ging vragen. Nu kan
ik veel eerlijke producten
in het restaurant serveren.
De gasten waarderen het.
Ik scoor punten wanneer ik
ze vertel over onze fairtrade
ingrediënten. Daar komen ze
voor terug.”
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Fairtrade producten beperken zich niet alleen tot eten en
drinken, zoals bijvoorbeeld de welbekende koffie. Schenk ook
eens fairtrade wijn, of serveer je producten eens in deze leuke
fairtrade schaaltjes of tajine!

DOE MEE!
Laat zien dat jouw restaurant ook kiest voor fairtrade en doe mee! Dat kan op twee manieren:

1.	GEBRUIK FAIRTRADE
	Serveer fairtrade dranken en zet gerechten met fairtrade ingrediënten op de kaart. Zo doe je
mee aan de Fairtrade Gemeente campagne in onze gemeente.

2.	WORD FAIRTRADE RESTAURANT
	Zet een stapje extra en word Fairtrade Restaurant. Door niet alleen fairtrade producten te
gebruiken, maar ook hierover te communiceren, hiervoor acties te organiseren en op andere
manieren verantwoord te ondernemen.
Kies voor fairtrade en meld je aan op www.fairtradegemeenten.nl

