
FOOD FOR FREEDOM

Het vel
BRAZILIE & CHINA
COÖPERATIE MET FAIRTRADE ECOSOCIAL & BOEREN

Uiteraard verwerkt De Hobbit enkel biologische gecertificeerde - dus niet genetische
gemodificeerde - sojabonen om tempeh en tofu te produceren.

Tot de jaren negentig kwam de soja uit klassieke landen met een subtropisch klimaat, waarin de 
sojateelt het best gedijt. De biologische teelt gebeurt vooral in China en Brazilië.

Brazilië: fairtrade ecosocial
In 1994 nam een groep kleine familiale telers in het Zuiden van Brazilië (Parana), een moedige beslissing. 
Ze besloten zich te verenigen in een coöperatieve, genaamd Biorganica. Hun doel: krachten samen 
bundelen om te investeren in zowel het nodige materiaal, de structuur en hun commerciële sterkte. 
Dit om onafhankelijkheid te verwerven van de grote sojaverwerkers en grootgrondbezitters. Ze zijn 
sterk geworteld in de “movemiento sin terra“, een vereniging van boeren die hun grond verloren 
zijn door de Braziliaanse economische en sociale realiteit. Dankzij hun samenwerking kunnen deze 
mensen opnieuw een toekomst opbouwen.

Om dit initiatief te ondersteunen namen we contact op met deze boeren. We hielpen hen zoveel als 
mogelijk bij het opbouwen van hun eigen structuur. Aangezien we de sojakwaliteit samen monitoren 
leren we van elkaar om de best mogelijke kwaliteit te verbouwen, dit in een optimale biotoop voor 
mens en natuur. Meer over deze cööperatieve op www.biorganica.com.br
Intussen zijn reeds meer dan 120 boeren aangesloten. Naast soja worden ook andere gewassen geteeld 
zoals tapioca, tarwe, enzoverder. De producten worden zowel op de Braziliaanse markt verdeeld als 
op de Europese markt.

Naast het biologische aspect dragen de producten eveneens het fairtrade ecosociaal logo. Daarvoor 
betalen we een meerkost bovenop de “marktprijs“. Dit bedrag wordt aangewend voor scholing en 
gezondheidszorg.
Een aantal jaren geleden werd het tiende jaar gevierd van Biorganica als organisatie, het was een 
genoegen om daar als Hobbit aanwezig te kunnen zijn. Zo konden we praten met deze prachtige 
mensen, die vol geloof en kracht de toekomst tegemoet gaan.
Teneinde is dit in ons aller belang, gezien deze boeren zorg dragen voor de gezondheid van het 
Braziliaanse regenwoud.
Dankzij hun moedige opstelling en hun biologische werkwijze kunnen ze telen zonder het regenwoud 
te beschadigen. Dagelijks worden nog grote hoeveelheden regenwoud ontgonnen (maar niet door de 
coöperatie).

Voornaamste oorzaken voor deze ontginning zijn :
- conventionele sojateelt, waarbij volop insecticiden nodig zijn
- het voeden van de steeds groeiende honger naar vlees



Uiteraard geeft het ons dan ook een goed gevoel om ons steentje te kunnen bijdragen. Door vegetarisch 
te eten verminderen we onze ecologische voetafdruk met factor 10. De biologische grondstoffen 
sparen dan weer de longen van de aarde en onze sociale samenwerking geeft de boeren een betere 
toekomst.

De Hobbit producten met een Fair Trade label (tofu & zijden tofu): deze sojabonen zijn van Braziliaanse 
origine.

China: coöperatie met boeren
Onze biologische groothandelaar begon halverwege de jaren negentig met de bouw van biologische 
coöperaties in het Noordoosten van China. Tijdens deze jarenlange samenwerking zijn er partner-
schappen ontstaan die onze idealen en doelen delen en die we enorm waarderen. Onze groothandelaar 
heeft direct contact met de telers in hun eigen projecten. Ze richtten ook een dochteronderneming 
op in China. Door deze directe samenwerking is er rechtstreekse communicatie. Naast de biologische 
certificering werken ze ook samen met diverse verengingen in China voornamelijk Naturland. Zo 
optimaliseren ze de productkwaliteit en ondersteunen ze de aspecten van eerlijke handel. Sinds 2010 
zijn ze FairTrade gecertificeerd als importeur en handelaar.

In China werd de sojaboon al in de Shang-dynastie (ongeveer 1700-1100 voor Christus) gecultiveerd. De 
boeren telen alleen ecologisch. Er is geen vermenging met conventionele teeltmethodes. We vinden 
het heel belangrijk dat de zaden afkomstig zijn van een lokale teelt. Hierdoor zijn de bonen speciaal 
aangepast aan de locatie en leveren ze de hoogste kwaliteit. Dit wordt ook effectief gegarandeerd 
door onze groothandelaar.

Nog een pluspunt: in China geldt een strikt verbod op de import van alle genetisch gemanipuleerde 
zaden: verontreiniging met gg soja is daarom uitgesloten.

Tot op vandaag werkt onze groothandelaar nauw samen met 10 projecten in China. De sojaprojecten 
bevinden zich in de provincies Heilongjiang en Jilin maar ook in centraal Mongolië. De winters zijn daar 
lang maar de zomers warm en regenachtig – ideaal voor de bloei van sojaplanten. Alle projecten zijn 
gecertificeerd volgens de EU regelwetgeving en sommige projecten voldoen ook aan de richtlijnen 
van Biosuisse, Naturland of FairTrade.

Door de regelmatige bezoeken ter plaatse hebben ze de mogelijkheden om de boerderijen zelf te 
controleren en hen te overtuigen van de kwaliteit van de geteelde producten.
Ze volgen een strikt analyseplan:
1/ controle van zaden die elk jaar in China worden aangekocht
2/ een representatief staal van elke project en na elke oogst
3/ na verwerking worden partijen geanalyseerd op ggo’s in erkende labo’s.

Naast deze analyse worden ook andere parameters geanalyseerd zoals eiwitgehalte en pesticiden. 
Door de jarenlange ervaring in China, de nabijheid van de telers en regelmatige bezoeken hebben wij 
ook een gerust geweten voor de kwaliteit van onze sojabonen.

Project informatie:
In het project zijn 8 dorpen gegroepeerd.
Tongliao is het eerste FairTrade soja project in China. Met de FairTrade bonus kunnen de mensen 
dorpsbronnen bouwen, dorpsscholen uitbreiden en schoolkinderen de mogelijkheid bieden om naar 
de middelbare school te gaan.
Aantal boeren in het project: 39

De Hobbit producten gemaakt met
sojabonen van Chinese origine: 
tofu curry & tofu hazelnoot.



DUITSLAND
PERSOONLIJKE SAMENWERKING MET BOEREN

Een ander deel van onze sojabonen komt uit Duitsland. Dankzij het micro klimaat is het nu ook 
mogelijk om sojabonen te telen in een deel van Duitsland. Ook hier bouwen we een persoonlijke 
en directe relatie op met de landbouwers, we doen dit samen met Bioland, een coöperatieve.

Hieronder een overzichtje van de Duitse telers die zorgen voor onze kwaliteit:

Peter Waßner
Nackterhof 6, 67311 Nackterhof; DE-ÖKO-006 Bioland

Karlfried Eich
Kirchgasse 1, 67259 Kleinniedesheim; DE-ÖKO-006 Bioland

Ortwin Gallé
Crayenbühlstraße 10, 67295 Bolanden; DE-ÖKO-006 Bioland

Uli Goldschmidt
Enzinger Straße 27; 67551 Worms-Pfeddersheim; DE-ÖKO-039 Bioland

Armin Meitzler
Niederstraße 34, 55288 Spiesheim; DE-ÖKO-006 Bioland

Uli Zerger
Gerbacher Hof
Crayenbühlstraße 4, 67295 Bolanden; DE-ÖKO-006 Bioland

LET’S ENJOY THIS 
FREEDOM OF CHOICE
AND CHOOSE FOR 
A BETTER WORLD


