Vad packar du i picknick-korgen?
Kaffe
Nu när försommaren är här längtar man ut i naturen med sin picknick-korg! Kaffe,
te och saft packas ner tillsammans med tilltugg. I Sverige dricker vi näst mest kaffe
i hela världen, 10 kg per person och år. Ekologiskt kaffe odlas utan
bekämpningsmedel i skuggkaffeodlingar under högre träd i uppvuxen skog i
kaffets naturliga växtmiljö. Detta ökar den biologiska mångfalden och minskar
behovet av konstgödning.
Om du dessutom väljer Fairtrade-märkt kaffe bidrar du till att odlare och anställda
i världens utvecklingsländer får tillgång till en internationell marknad och
möjlighet till ökad försäljning. Produkten får ett granterat minimipris. Arbetarna i
kaffeplantagerna får också en skälig lön och reglerade arbetsvillkor med avseende
på säkerhet och hälsa.

Kex
Till fikat packar vi gärna ner lite kex. En vanlig ingrediens i kex är palmolja.
Tyvärr skövlas allt större områden med tropisk skog i Sydostasien för att ge
plats åt oljepalmsplantager. Avverkningen av regnskog minskar både den
biologiska mångfalden och ökar vår påverkan på klimatet. För att få en mer
hållbar produktion arbetar Världsnaturfonden med en global certifiering,
Round Table on Sustainable Palmoil (RSPO). Välj kex märkta med KRAV eller
gjorda med hållbart framtagen olja.
Vill du veta vilka svenska företag som använder certifierad olja gå in på:
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_palmoil_buyers_scorecard_2011_manufacturers.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_palmoil_buyers_scorecard_2011_retailers.pdf

Ost
Det finns gott om gårdsbutiker i Västra Götaland som säljer
gårdsproducerad ost. Väljer vi lokal mat gynnas den biologiska mångfalden
i närområdet och om maten dessutom är ekologiskt odlad ökar effekten
ytterligare. Vinsten blir ökat antal pollinerande insekter som gör att vi får
mer frukt och bär.
Tips på KRAV-märkta gårdsbutiker finns här http://www.krav.se/Gardsbutiksguiden/VGotaland/
http://www.klimatsmart.se/?page=products&action=select&cat=1212&mode=wide
Du kommer väl ihåg att World Fairtrade day är den 12 maj och den Internationella dagen för biologisk
mångfald den 22/5.
Läs mer på www.fairtrade.se om Fairtrade och på
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/sv.pdf för fler tips om
biologisk mångfald.
PS. För att hitta till ett fik eller restaurang som serverar Fairtrademärkta produkter kan du använda dig av Fairtrades
kostnadsfria mobilapp. Appen kan även användas i affären för att få information om en fairtradeprodukt eller odlaren
bakom varan.

