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Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

únor/2017

Milí zákazníci, milé zákaznice našeho fairtradového obchodu,

přinášíme vám únorové číslo Zpravodaje Obchodu NaZemi a v něm nejrůznější zajímavosti
ze světa kávy. Čerstvá káva dorazila, tak si ji neváhejte spolu s námi vychutnat. 

Přejeme příjemné čtení i nakupování. Za tým Obchodu NaZemi

Jan Dalerová

 
Čerstvá káva přijela

Milovníky naší férové kávy bychom rádi
upozornili, že nazemácké Fair Café je tu.
Káva je jednou z nejpopulárnějších
nápojů. Například v roce 2014 bylo v
Británii prodáno okolo 2,2 miliardy
šálků kávy.

Zajímavosti o fairtradové kávě:

- První kávou se značkou Fairtrade bylo
britské Cafédirect (1991).
- Největším producentem fairtradové kávy je

Kolumbie.
- Fairtrade pracuje s více než 812 000 drobnými pěstiteli kávy ve 30 zemích světa.

 

 
Kde se pěstuje naše Fair Café

Zajímá vás, kdo pěstuje naši
nazemáckou kávu Fair Café a co
přinesla certifikace Fairtrade
pěstitelským družstvům a tamním
komunitám?

Ve Fair Café najdete směs arabiky (70 %) z
Guatemaly a středního Mexika a robusty (30 %) z
Tanzánie. V Mexiku tuto kávu pěstují lidé z
družstva Huatusco, které pomohlo mnoha
farmářům dostat se roku 1992 z obchodní krize a
z extrémní chudoby. Více informací a
další mexická družstva.
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Guatemalské družstvo FEDECOCAGUA získalo licenci na prodej fairtradové kávy v roce 2000. 

Robusta pochází z tanzijského družstva Kagera Cooperative, které vzniklo v padesátých
letech. Do systému fair trade se zapojilo až v roce 1990. 

 
Káva je vlastně ovoce!

Co možná nevíte o kávě,
druhé nejobchodovanější komoditě na
světě:

- Slovo „káva“ pochází z arabského „qahhwat al-
buchta“, což znamená „fazole vína“.
- První česká kavárna vznikla pod malostranskou
Mosteckou věží v r. 1714 a otevřel ji arabský
podnikatel Georgius Hatalah z Damašku.
- Obyvatelé New Yorku vypijí  asi 7x tolik kávy než
zbytek světa. Proto se NY říká město, které nikdy
nespí.
- V Japonsku existují lázně, kde se můžete v kávě

koupat.
- „Americano“ pochází z doby, kdy americkým vojákům ve 2. svět. válce bylo nařízeno pít espresso
s vodou, protože bez ní bylo příliš silné.
- Asi 100 šálků kávy je smrtelná dávka kofeinu. 
- Jedním z největších konzumentů kávy byl Honoré de Balzac, který údajně vypil  až 60 šálků
denně.
- Kávová zrna jsou hořlavá a vědci se domnívají, že by mohla nahradit fosilní paliva.

A kdy má kafe svátek? Je to 1. října na Den kávy - slaví se v Japonsku. 19. a 20. října je Svátek
kávy - slaví se ve Francii.

 
Naši dobrovolníci a dobrovolnice

V únorovém čísle bychom vám rádi
představili hned dvě dobrovolnice -
sestry, které pomáhají NaZemi s
prodejem v obchodě a s péči o e-
shop. A proč se v NaZemi angažují?

„Ráda se podílím na věcech, které mají smysl.
Naplňuje mě být ve společnosti  milých lidí
zapálených pro dobrou věc, kteří v NaZemi
bezesporu jsou.“  Tereza Bílková

„NaZemi pomáhám, protože v tom vidím
smysluplnou činnost, která mě baví a díky které se zároveň mohu něco nového naučit a rozšířit si
obzory. Navíc v NaZemi panuje příjemná, přátelská atmosféra,  je to místo, kde se člověk může
setkat se skvělými a inspirativními lidmi.“  Klára Bílková

 
Světový den sociální spravedlnosti

Věděli jste, že se v únoru slaví Světový
den sociální spravedlnosti?

Kdy se slaví: 20. února

Jaká témata v sobě pojem sociální spravedlnost
zahrnuje?

http://www.fedecocagua.com.gt/
http://www.kcutz.org/
http://www.nazemi.cz/cs/kava
http://www.nazemi.cz/cs/kava
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Boj za odstranění chudoby, uplatňování a
dodržování lidských práv, rovnost a vzájemné
respektování.

Sociální spravedlnost vyzdvihuje hodnoty jako
jsou solidarita a rovnost, na kterých stojí (by měla stát) každá společnost.

 
Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum…

Jinými slovy máme pro vás fairtradovou kávu a máme pro vás fairtradový cukr. Vyberte si
z nabídky zrnkové či mleté kávy dle vašich preferencí. Fair Café máme v balení 250 g, 500 g nebo
1 kg.       

Pokud sladíte, klikněte zde a doplňte vaši kávu o nepostradatelného sladkého společníka.
V nabídce najdete světlý třtinový cukr z Paraguaye nebo africký třtinový cukr ze Svazijska.

Zrnková káva Fair Café, 1 kg

480,00 Kč

Zrnková káva Fair Café, 250 g

135,00 Kč

Třtinový cukr z Afriky

80,00 Kč

Mletá káva Fair Café, 250 g

125,00 Kč

obchod.nazemi.cz | www.nazemi.cz | www.facebook.com/ObchodNaZemi

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě přihlášení odběru, dřívější
spolupráce či e-mailové komunikace. Odhlásit z adresáře obchodů NaZemi.

http://obchod.nazemi.cz/5-kava
http://obchod.nazemi.cz/9-cukr-
http://obchod.nazemi.cz/home/583-trtinovy-cukr-golden-light-sacky.html
http://obchod.nazemi.cz/cukr-/582-trtinovy-cukr.html
http://obchod.nazemi.cz/kava/103-fair-cafe-zrnkova-kava-nazemi-1kg-8594444441000.html
http://obchod.nazemi.cz/potraviny/157-fair-cafe-zrnkova-kava-nazemi-250g-8594444440250.html
http://obchod.nazemi.cz/cukr-/582-trtinovy-cukr.html
http://obchod.nazemi.cz/home/456-fair-cafe-mleta-kava-nazemi-250g-8594444450250.html
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Obchod NaZemi, s. r. o.
Kounicova 42
Brno

Obchod NaZemi, s. r. o., obchod.nazemi.cz, e-mail: obchod@nazemi.cz
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