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Liever geen nieuwsbrief? Stuur dan een  
bericht naar: dvdweg@in4u.com 

Nieuw in ons assortiment: 
mini broodbeleg 

Fair Trade 
Original 
broodbe-
leg in 
cupje ver-
krijgbaar. 
Zeven 
verschil-

lende smaken: pindakaas, hazel-
nootpasta, honing, aardbeien en 
abrikozen spread, hagelslag melk 
en puur (allemaal 15 gram per 
stuk). Handig voor op vakantie! 

Om plaats te maken voor het 
nieuwe najaarassotiment, zijn 
onze verrassende, originele en 
bijzondere cadeaus de hele 
maand juli in de UitFairkoop. En 
nog steeds fair! Ook al zijn onze 
producten afgeprijsd, de makers 
ervan verdienen nog steeds hun 
fairtrade loon. Dus kom naar de 
Wereldwinkel en laat je verras-
sen door alle mooie koopjes. De 
UitFairkoop loopt door tot de zo-
mersluiting. Kortingen lopen op 
van 50 tot 70%! Zomersluiting: 

30 juli tot en met 
11 augustus  

Nieuw:  
Jackfruit uit Thailand 

De eerste fairtra-
de jackfruit in blik! 
Jackfruit is een Azi-
atische fruitsoort 
met een vlezige 
structuur. Het 
vruchtvlees neemt 

makkelijk alle smaken op, waar-
door je het heel goed kunt krui-
den en marineren. En dat zorgt 
ervoor dat hij de ideale gangma-
ker is op het menu van een vega-
nist, vegetariër, flexitariër. Maar 
ook van de vleesliefhebber die 
soms eens wat anders wil probe-
ren, is het niet te versmaden. 
Kortom: voor iedereen die van 
lekker en makkelijk eten houdt! 
De boeren die onze jackfruit ver-
bouwen, maken deel uit van de 
Fairtrade-gecertificeerde groep 

Fairtrade Pineapple Growers 
Group. De volledige groep bestaat 
uit 49 boeren die al sinds 2007 
fairtrade ananas en mango voor 
Fairtrade Original verbouwen. De 
helft van deze boeren verbouwt 
daarnaast ook jackfruit. 
Een heerlijk recept is Indonesische 
rendang met jack-
fruit. De ingrediënten 
zijn te koop in onze 
winkel. 
Met gratis recept! 

————————— 

Aanbieding! 
alle sappen  
20 % korting 
 
 
 
 
 
 

(appel lemon&lime, sinaasappel 
en tropisch fruit; pakken van 1 
liter) 


