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OPENINGSTIJDEN

Wereldwinkel blijft hele zomer open
De winkel blijf voorlopig drie dagen open, de hele zomer. Er is dus géén
vakantiesluiting! Je kunt bij ons de hele zomer terecht voor leuke zomerartikelen, cadeaus, kaarten, koffie en thee en andere food-producten. In deze nieuwsbrief aandacht voor nieuwe producten zoals: zouten met specerijen van Greek Artisan, drankjes van Pineut en fijne persoonlijke verzorgingsproducten van Green Soap. Kom langs en steun ons, ook in deze
moeilijke tijd.

NIEUW: ZEEZOUT MET
SPECEREIJEN
Gecertificeerd
biologisch
zeezout van
Greek Artisan.
De aromatische smaken
van de mediterrane kruiden worden
gecombineerd met de fijne smaak van
de gegrilde sesamzaden. Ongeraffineerd, zonder jodium en zonder vloeiverbeteraars. Toepassingen: als bouillonblokjes of als smaakmaker in elk gekookt of gebakken recept, pasta’s en
salades. Drie smaken: gerookt op beukenhout, met oregano en sesam en gerookte paprika.

ETEN EN DRINKEN
In onze Wereldwinkel vind je een luxe
food assortiment met exclusieve chocolade en koffie en thee. Ook zijn er en
ingrediënten voor een
heerlijke maaltijd en
aparte en sfeervolle
cadeaus voor koken en
tafelen. En uiteraard
het meest uitgebreide
assortiment van Tony’s Chocolonely!
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NIEUW:
DRANKJES VAN PINEUT

LEUK VOOR DE ZOMER
Leuke zomertassen van riet,
bamboe en
katoen.

Heerlijk luchtige
katoenen sjaals
en bijpassende
kettingen.

WINDGONGEN
Leuk voor in de tuin of op
het balkon. Deze windgong is gemaakt van bamboehalmen en komt van
een landbouwcoöperatie
op Midden-Java. Door het
maken van dit product
verkrijgen de aangesloten
leden een belangrijke aanvulling op hun onregelmatige inkomen als landarbeider. Bamboe is familie van
grasachtige planten met
als bijzonder kenmerk verhoutende halmen met
haar vertakkingen. Bamboe groeit aanzienlijk sneller dan hout en is ook steviger en duurzamer.

BISCUIT
Puur en
simpel:
eigenlijk
gewoon
een reep pure chocola op een koekje. De
chocolade van cacaobonen uit WestAfrika en Latijns-Amerika zijn van hoge
kwaliteit. En dat proef je!

Zelf drankjes maken, met natuurlijke
ingrediënten in een leuke fles of karaf.
Maak jouw drankje met of zonder alcohol: met likeur of met water. Even geduld en genieten maar op een warme
zomeravond.
Iced Tea: Sweet Sunshine - de combinatie van gedroogde mango en groene
thee is de zomer in een glas.
Sangria rood of wit: zomerse sensatie.
Een uitgebalanceerde combinatie van
aardbei, gedroogde appel, blauwe bes
en sinaasappelschijfjes.
Óf zelf je likeur maken: De wilde dame.
Ook leuk om cadeau te geven!

SHAMPOO EN SHOWERGEL
VAN GREEN SOAP
Zacht
voor huid
en haar.
Met aloë
Vera en
plantaardige glycerine voor
hydratatie en zachtheid. De producten
zijn 97% biologisch
afbreekbaar,
100% vegan en de flessen zijn gemaakt van
100% gerecycled plastic. Ook:
vaatwastabletten.

