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

červenec/srpen 2017

Milí zákazníci, milé zákaznice našeho fairtradového obchodu,

přinášíme vám letní číslo Zpravodaje Obchodu NaZemi a v něm tipy na návštěvu některého
z družstev, od nichž odebíráme kávu do našeho Fair Café. Dále se například dozvíte, které
čokolády jsme ode dneška zlevnili  či co pijí v Amnesty International za kávu. :-) 

Přejeme příjemné čtení i nakupování
Jana Dalerová
Obchod NaZemi

 
Seed & Bean v letní akci

Rádi bychom vás informovali, že jsme pro vás připravili letní ochutnávku z Dominikánské republiky.

Ručně vyráběné fairtradové a bio čokolády Seed & Bean s příchuti S&B chilli, limetka a S&B dýně
a konopný olej budou od úterý 15. 8. v akci za výhodnější cenu - 20 %.

Přejeme sladkou ochutnávku.

S&B bílá čokoláda s vanilkou a
malinami

79,00 Kč

 

S&B hořká čokoláda s
dýňovými semínky a konopným

olejem

79,00 Kč
63,00 Kč
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S&B hořká čokoláda s chilli a
limetkou

79,00 Kč
63,00 Kč

 

Balíček čokolády Seed and
Bean

641,00 Kč

 

 
Fair Café u Amnesty International

Kávu Fair Café si oblíbili i v Amnesty International ČR.  Podporují tak lidská práva i touto cestou,
neboť nakupují kávu, za kterou dostanou pěstitelé a pěstitelky spravedlivě zaplaceno.

Mletá káva Fair Café, 250 g

135,00 Kč

Zrnková káva Fair Café, 500 g

270,00 Kč

Zrnková káva Fair Café, 250 g

145,00 Kč

Zrnková káva Fair Café, 1 kg

500,00 Kč

 
Amnesty International ČR: proč pijeme Fair Café
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Amnesty International je dobrovolným hnutím
lidí z celého světa, kterým není lhostejné
porušování lidských práv a chtějí se mu
postavit. Lidská práva se v české pobočce této
organizace rozhodli podporovat i nákupem
kávy, za kterou dostanou pěstitelé a pěstitelky
spravedlivě zaplaceno.

„Jako neziskovka cítíme, že chovat se
udržitelně, ekologicky a férově je pro nás
základ. Proto je samozřejmostí, že do našeho
kávovaru sypeme fairtradovou kávu. A protože

si zároveň chceme i pochutnat, vybrali jsme si Fair Café.“ Martina Pařízková, tisková mluvčí
Amnesty International ČR.

 
Dobrovolnicí v NaZemi

Další dobrovolnicí, která s námi
spolupracovala tři roky a nedávno
opustila náš tým, je studentka
Mezinárodních studií Kristýna Staňková.

Co jí vedlo k tomu stát se dobrovolnicí?

„Dobrovolnicí NaZemi jsem proto, že mě baví
pracovat v kolektivu skvělých lidí, kteří dokáží
předat své zkušenosti,  nápady a důležité
informace ostatním a vytváří tak lepší svět.
Obdivuji celosvětovou provázanost a to, že co
děláme na jednom konci světa se odráží
negativně nebo pozitivně na konci druhém. Proto
jsem ráda, že mohu takto pomáhat, naučím se

spoustu nových věcí a cítím se dobře!“

Chceš se realizovat stejně jako Kristýna? Staň se dobrovolníkem či dobrovolnicí NaZemi.

 
Cestování po stopách Fair Café

Jedete na cesty? Stavte se v některém
z družstev, která pěstují kávu pro
naše Fair Café.

Pokud budete cestovat po Mexiku, doporučujeme
vám navštívit družstvo Huatusco.  Díky Fairtrade
certifikaci a penězům, které z ní plynou, mohlo
družstvo např. založit vzdělávací centra i ve
venkovských oblastech, vystavět zdravotnická
centra pro několik vesnic, nebo také nakoupit šest
sušiček, tři drtičky kávy a jednu pec na pražení.

Při návštěvě Guatemaly se určitě zastavte v družstvu Fedecocagua,  které vzniklo už v roce
1969 za účelem posílení postavení malých producentů kávy na trhu. 

Pro ty z vás, kteří mají namířeno do Afriky a budou pobývat v Tanzánii, máme tip na návštěvu
družstva Kagera Cooperative.  Koupí jejich kávy, která je také součástí našeho Fair Café,
podpoříte na 60 000 místních farmářů.

Více informací o našich partnerech se můžete dočíst zde nebo v článku Za družstvy do Guatemaly
a Mexika.

https://www.amnesty.cz/
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http://www.nazemi.cz/cs/za-fairtradovymi-druzstvy-do-guatemaly-mexika
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Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi či Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky.

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.

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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