
 

 

 

 

 

 

Het tijd voor gezellige rituelen nu de herfst zich aandient en de temperatuur gaat zakken. 
Bij elkaar op de koffie of thee of gezellig samen een diner (coronaproof uiteraard). Bij de 
wereldwinkel vind je alles om deze rituelen tijdloos te decoreren. Wij hebben een prach-
tige collectie: kandelaars, serviezen, bewerkte schalen uit Tunesië, houten schalen en 
nog veel meer. Ook vind je in de winkel onze nieuwe wintercollectie sjaals, handschoe-
nen, sieraden en tassen. Kom gezellig langs in onze wereldwinkel! 
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KAARSEN VAN PALMOLIE 
 
 
 
 
 
 
 

Deze serie kaarsen wordt handgemaakt 
in Indonesië. De kaarsen zijn een milieu-
vriendelijk product door het gebruik van 
gecertificeerde palmolie en duurzame 
verpakkingsmaterialen. De voor het me-
rendeel vrouwelijke werknemers van het 
bedrijf werken onder fairtrade omstan-
digheden. 

Nieuw in ons assortiment  

KRUIDENPASTA’S  
 
 
 
 
 
 
 

voor originele Mexicaanse gerechten. 
Met deze plantaardige kruidenpasta's, 
zonder kunstmatige toevoegingen, zet je 
bijvoorbeeld gemakkelijk een traditio-
neel Mexicaans stoofpotje barbacoa, 
friszure en romige enchilada's of een 
goedgevulde tortillasoep op tafel.  De 
producten zijn gemaakt met echte Mexi-
caanse tomatillo's en chilipepers chipot-
le en jalapeños. Alle groenten en krui-
den voor deze kruidenpasta's worden 
verbouwd door twaalf kleinschalige boe-
ren in Huasca de Ocampo en lokaal ver-
pakt in Monterrey, Mexico.  Wij hebben 
de volgende soorten Mexicaanse:  En-
chilada's, Picadillo, Taco’s Tinga, Stoof-
potje Barbacoa en Enchilada's. Probeer 
ze allemaal. Ze zijn verrukkelijk!   

AARDEWERK UIT TUNESIË 
 
 
 
 
 
 
In de collectie van Twinning Company 
vind je een uitgebreid assortiment  
aardewerk 
in verschil-
lende vor-
men, maten 
en decora-
ties. 

FAIR TRADE KERSTPAKKET 
ÉN KERSTCADEAUBON 
Met een kerstpakket 
aangeschaft via de We-
reldwinkel onderscheid 
je je positief als een 
bedrijf dat maatschap-
pelijk verantwoord on-
dernemen hoog in het 
vaandel heeft. Dat 
maakt onze kerstpakketten nou nét iets 
anders dan de andere. Haal in onze win-
kel de folder met de mooiste pakketten.  
Naast een kant-en-klaarpakket kun je 
ook kiezen voor de kerstcadeaubon. 

Medewerkers van 
bedrijven en instel-
lingen zijn dan wel-
kom in onze winkel 
om hun eigen keuzes 
maken. Tijdens een 
gezellige en feestelij-
ke happening met 
een hapje en een 
drankje staat ons 
team graag voor de 

medewerkers klaar. Bel de winkel om 
een afspraak te maken voor alles over 
de kerstattenties: 01803-319458.  (De 
happening in de winkel gebeurt in kleine 
groepjes en is uiteraard coronaproof.) 

VIJZELS  
We hebben ver-
schillende soor-
ten vijzels in ons 
in onze winkel: 
vijzels an palewa 
stone zeepsteen), 
marmer en vijzels van andesiet/
basalt (gestold lava). Lavasteen is hard 
en slijtvast en daarom zeer geschikt voor 
vijzels. Vaak is het oppervlak van de vij-
zel, maar ook de stamper een beetje 
ruw zodat ingrediënten minder makke-
lijk wegglijden. Bij elke vijzel krijg je een 
gebruiksaanwijzing. 

Nieuwe collectie van  
LEVERANCIER KINTA 

prachtige houten schalen en kaarsen-
standaards. 


