
FOOD FOR FREEDOM

FAIRTRADE



De wereld heeft een duidelijke klimaatverandering 
en net daarom moeten we ons vaker deze vraag  
stellen.
We leven een wereld vol verandering met een  
toenemende consumptie en waarvoor de natuur 
jammer genoeg moet inboeten.
De Hobbit maakt u het graag gemakkelijk om 
duurzamer en steeds meer fair te gaan leven. Sinds 
kort prijkt een fairtrade logo op onze biologische 
tofu. 
Met trots kunnen we u dan ook melden dat onze tofu 
volledig FAIRTRADE is.

Waar kunnen We ons steentje 
bijdragen?

Het Fairtrade logo  
op onze Tofu



Ter illustratie kunnen we zeggen dat volgende zaken in de 
streek van Paranà (Brazilië) al concreet werden aangepakt:
•	 De sanitaire omstandigheden van de boerderijen  

werden verbeterd: de boeren werden gestimuleerd om het  
huishoudelijk afval georganiseerd in te zamelen.  
Daarnaast werd ook een septische tank geïnstalleerd.

•	 Ontboste en beschadigde streken werden opnieuw  
aangeplant. De bodemconditie werd aangepakt. Na een  
bodemanalyse werd de bodem verbeterd dankzij het  
gebruik van biologische meststoffen waar nodig.

•	 Juiste werktuigen en uitrusting werden aangeschaft om  
biologisch te produceren.

our common future
samen op Weg naar een betere en eerlijke Wereld.

Het startte in 1994. Een groot aantal “movimien-
to sin terra” landbouwers verliezen hun grond aan grote 
sojaverwerkers en grootgrond bezitters. Om er  
samen bovenop te komen, verenigden deze grondloze, Braziliaanse boeren zich. Ze zochten om op 
een respectvolle manier opnieuw een menswaardig bestaan op te bouwen.  Bestaanszekerheid voor 
hun familie was daarbij het hoofddoel, maar dan in symbiose met de natuur! 
Dit hebben ze kunnen verwezenlijken dankzij de georganiseerde en structurele samenwerking met 
Biorganica. Biorganica ondersteunt de zelfstandige boerenfamilies uit de streek van Parana. Ze  
bieden hulp op verschillende gebieden, van technische assistentie tot uitleg bij diverse wetgevingen. 
Daarenboven helpen ze hen om onderling informatie uit te wisselen en hun boerderijen goed te  
beheren. Het hanteren van een minimumprijs-beleid zorgt ervoor dat de 120 aangesloten families het 
goed hebben. 
Biorganica verbindt de verschillende schakels: boeren, werkers en klanten. Daarbij wordt het sociaal 
en milieubeheer van productieve en gediversifieerde processen ondersteund.

Vanuit de biologische gedachte is het dan ook 
logisch dat een eerlijke samenwerking in acht 
wordt genomen. Bij lokale ingrediënten is dit 
gemakkelijker om op te volgen. Bij ingrediënten 
die van verder komen, dienen we beroep te doen 
op mensen die dit ter plaatse opvolgen. 



Natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Niettegenstaande groeit 
de voedselbehoefte van een toenemende bevolking. De hedendaagse 
consument is zich meer bewust van de rol die detailhandelaren en 
voedselproducenten spelen bij het verstrekken van levensmiddelen die geen nadelig 
effect hebben op het milieu, de mensen en de boeren op hun reis van boerderij naar 
vork.

“people should knoW better; 

nature knoWs best.”

De Hobbit is fier om zijn steentje bij te dragen aan het Noord-Zuid welzijn en  
garandeert daarom een afname bij deze boeren die hun dagelijks welzijn erop 
vooruit zien gaan. 

Een van de grootste uitdagingen voor overheden en bedrijven wereldwijd is om 
het consumentengedrag van duurzamere koopgewoonten en levensstijlen te  
beïnvloeden. 
De bedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid om deze beweging te 
stimuleren.

De duurzaamheid van de keten wordt gegarandeerd door een 
speciaal controleorganisme: de Proterra Foundation. Want ook 
duurzaam produceren staat hoog op onze agenda en willen we  
garanderen aan onze consumenten. 

Proterra staat voor: 
•	 Sojabonen - 100% vrij van GMO
•	 Goede arbeidsomstandigheden, waaronder 

veiligheid op de werkplek, gelijke kansen, 
bescherming van  kinderen en afwezigheid 
van dwangarbeid

•	 Bescherming van de rechten van 
gemeenschappen, inheemse volkeren en 
kleine boeren
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