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Fair coffee, chocolate, 
rice, wine … since 1971. 
Together we make a 
positive impact!

oxfamfairtrade.be

Oxfam Fair Trade - Productcatalogus

Beste klant,
Als je zo dadelijk door deze catalogus 
bladert, ontdek je het uitgebreide assortiment 
voedingsproducten van Oxfam Fair Trade, 
hét merk van eerlijke handel in België.

Een betere wereld smaakt 
ook beter

Oxfam Fair Trade brengt je een wereld 
vol kwaliteitsproducten van eerlijke 
handel. Chocolade die smelt op je 
tong. Een kop koffie waar je helemaal 
van opkikkert. Of een zelfgemaakt 
gerecht boordevol pure ingrediënten 
uit het Zuiden. Als je kiest voor Oxfam 
Fair Trade, dan koop je meer dan een 
kwaliteitsproduct. Want een betere 
wereld smaakt ook beter.

Geniet van de pure smaak van onze 
koffie, wijn en chocolade of laat je 
overtuigen door minder gekende pro-
ducten zoals quinoa, sesampasta en 
palmharten.

Fair trade volgens Oxfam

Oxfam Fair Trade beschouwt eerlijke 
handel als een hefboom voor struc-
turele ontwikkeling in het Zuiden. Een 
correcte prijs voor de producent in het 
Zuiden is een belangrijk principe van 
eerlijke handel. Maar daar houdt het 
niet op. Oxfam ijvert voor een rechtvaar-
dig handelssysteem met eerlijke regels 
voor alle spelers in de handelsketen. 
Want uiteindelijk willen we voor produ-
centen een sterke marktpositie, sterke 
eigen benen om op te staan. Daarom 
maken wij consumenten, bedrijven en 
overheden warm voor eerlijke handel.

Eerlijke handel is ook op ecologisch 
vlak een duurzame keuze. Meer dan

50 procent van ons assortiment is 
biologisch gecertificeerd. Je vindt onze 
producten in de Vlaamse en Waalse 
wereldwinkels en in heel wat supermark-
ten. Ook grootkeukens, horeca, scholen, 
overheden en bedrijven kiezen steeds 
vaker voor Oxfam Fair Trade. 

Laat je dus inspireren door deze catalo-
gus. En geniet van onze kwaliteitspro-
ducten die meer kansen geven aan de 
producenten in het Zuiden.

Het Oxfam Fair Trade-team



Lekkere koffie, thee, chocolade, 
wijn, rijst ….kopen we rechtstreeks 
aan bij de handelspartners 
verspreid over de hele wereld. 

ARGENTINIË, BRAZILIË, BURUNDI, CHILI, CONGO, COSTA RICA, CUBA, EGYPTE, ETHIOPIË, HONDURAS, OEGANDA, MEXICO, 
NICARAGUA, PALESTINA, PARAGUAY, PERU, SRI LANKA, TANZANIA, ZUID-AFRIKA

Omdat je kiest voor fair trade heeft wat je eet en 
drinkt een positieve impact voor honderdduizenden 
kleinschalige producenten wereldwijd. Je draagt 
bij aan een correct loon voor de boer zodat die kan 
investeren in een echt duurzaam en milieuvriendelijk 
landbouwmodel. 

Producten gemaakt met respect voor mens en 
milieu, die smaken beter, toch?

Onze producenten



Chocolade
Op zoek naar eerlijke chocolade? 
Maak een verschil voor de 
cacaoboeren met Bite to Fight 
chocolade.

Koffie
Van Zuid-Amerikaanse blend tot 
Congolese originekoffie.

Snacks & drinks
Verwen jezelf en je gasten 
met deze aperitieven en 
tussendoortjes. Maak kennis 
met onze chips en verleidelijke 
zoetigheden.

Ontbijt
Begin de dag energiek met een 
vorstelijk ontbijt boordevol fair 
trade.

Wereldkeuken
Granen en deegwaren uit de hele 
wereld, daarmee leg je de basis 
van culinair succes. Specerijen 
en exotische vruchten maken het 
geheel compleet.

Alcoholische 
dranken
Een uitgelezen selectie aan 
eerlijke wereldwijnen voor elke 
gelegenheid. Maar ook spirits en 
bier. Cheers!

Inhoudstafel productcatalogus
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Chocolade
Chocolade betekent leven

Welke Oxfamchocolade je ook kiest, ze zijn allemaal 
van Belgische topkwaliteit! En terwijl jij geniet, help 
je cacaoproducenten aan een leefbaar inkomen. 
Hoezo? Bovenop de eerlijke prijs die Oxfam Fair Trade 
al zijn leveranciers betaalt, krijgt deze coöperatie een 
extra premie om te investeren in een blijvend beter 
inkomen. En dat resulteert in een nog lekkerdere reep 
voor jou!

Lees meer over de Bite to Fight chocolade
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Bite to Fight

 
 Bite to Fight - 24100 - Oxfam Fair Trade 

Melkchocolade 50 g
50 g 

Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische melkchocolade met rietsuiker. Ten 
minste 30 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24101 - Oxfam Fair Trade 

Pralinéchocolade 48 g
48 g 

Costa Rica, Ghana, Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische melkchocolade met rietsuiker en 
pralinévulling. Ten minste 30 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24102 - Oxfam Fair Trade 

Notenchocolade 47 g
47 g 

Bolivia, Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische melkchocolade met rietsuiker en fijne 
stukjes amazonenoten. Ten minste 30 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24103 - Oxfam Fair Trade 

Fondantchocolade 50 g
50 g 

Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische pure chocolade met rietsuiker. Ten 
minste 48 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24300 - Oxfam Fair Trade 

Melkchocolade 200 g
200 g 

Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische melkchocolade met rietsuiker. Ten 
minste 30 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24302 - Oxfam Fair Trade 

Notenchocolade 190 g
190 g 

Bolivia, Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische melkchocolade met rietsuiker en fijne 
stukjes amazonenoten. Ten minste 30 % cacao.

 
 Bite to Fight - 24303 - Oxfam Fair Trade 

Fondantchocolade 200 g
200 g 

Ivoorkust, Mauritius
 
Belgische pure chocolade met rietsuiker. Ten 
minste 48 % cacao.
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 Chocolade - 24525 - Oxfam Fair Trade 

BIO Fondantchocolade 5 g x 400
2 kg 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru
 
Carré van biologische fondantchocolade voor 
bij de koffie. Individueel verpakt. Minimum 56 % 
cacao.

 
 Chocolade - 24545 - Oxfam Fair Trade 

BIO Melkchocolade 5 g x 400
2 kg 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru
 
Carré van biologische melkchocolade voor bij de 
koffie. Individueel verpakt. Minimum 38 % cacao.

 
 Chocolade - 25216 - Oxfam Fair Trade 

BIO Chocolade espressoboontjes
100 g 

Bolivia, Dominicaanse Republiek, 
Filipijnen, Paraguay, Sao Tomé en Principe
 
Espressoboontjes omhuld met een laagje 
chocolade in fondant, melk en witte chocolade.

 
 Chocolade - 25217 - Oxfam Fair Trade 

BIO Chocolade crunchy
100 g 

Bolivia, Dominicaanse Republiek, 
Filipijnen, Paraguay, Sao Tomé en Principe
 
Knapperige graanballetjes omhuld met heerlijke 
melk- en witte chocolade.

 
 Chocolade - 25219 - Oxfam Fair Trade 

BIO Chocoladenoten
100 g 

Bolivia, Dominicaanse Republiek, 
Paraguay, Sao Tomé en Principe
 
Amazonenoten in een jasje van 
fondantchocolade. Een ideale versnapering bij de 
koffie. Of om zo te eten uit het vuistje.

 
 Chocolade - 25300 - Oxfam Fair Trade 

BIO Mango-kokosreep
33 g 

Burkina Faso, Dominicaanse Republiek, 
Madagaskar, Paraguay, Peru, Sri Lanka
 
Een krokante melkchocoladereep met vulling van 
mango en kokosnoot.

 
 Chocolade - 25301 - Oxfam Fair Trade 

BIO Choco-crispyreep
33 g 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru
 
Krokante melkchocoladereep met hazelnoten en 
granen.
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 Biochocolade - 24218 - Oxfam Fair Trade 

BIO Fondantchocolade 72% 
cacao
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Paraguay, Peru
 
Deze tablet is echt een feestje voor liefhebbers 
van de puurste chocolade: fondantchocolade met 
een hoog cacaogehalte.

 
 Biochocolade - 24219 - Oxfam Fair Trade 

BIO Fondantchocolade met koffie
100 g 

DR Congo, Dominicaanse Republiek, 
Honduras, Madagaskar, Oeganda, 
Paraguay, Peru
 
Ideaal voor koffiefanaten: koffie en 
fondantchocolade blenden perfect in je mond. 
Pas op: verslavend!

 
 Biochocolade - 24220 - Oxfam Fair Trade 

BIO Fondantchocolade met 
cacaonibs
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Paraguay, Peru
 
Laat je verbazen door de pure smaak van deze 
fondantchocolade, aangevuld met stukjes 
geroosterde cacaoboon.

 
 Biochocolade - 24221 - Oxfam Fair Trade 

BIO Fondantchocolade met 
sinaasappel
100 g 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru
 
Een heerlijk contrast van biologische pure 
chocolade met frisse stukjes sinaas. 72 % cacao.

 
 Biochocolade - 24230 - Oxfam Fair Trade 

BIO Melkchocolade
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Paraguay, Peru
 
Een klassieker van topniveau, om je vingers bij af 
te likken.

 
 Biochocolade - 24231 - Oxfam Fair Trade 

BIO Melkchocolade kokosnoot
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Paraguay, Peru, Sri Lanka
 
Waan je in de tropen dankzij de stukjes kokos. 
Die zorgen ook voor extra bite in deze romige 
chocoladereep.

 
 Biochocolade - 24232 - Oxfam Fair Trade 

BIO Melkchocolade amandel 
karamel
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Oezbekistan, Paraguay, Peru
 
Ultiem genieten met deze melkchocolade met 
gekarameliseerde amandelnoot. Dit duo smelt 
mooi samen op je tong.

 
 Biochocolade - 24233 - Oxfam Fair Trade 

BIO Melkchocolade zout karamel
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Paraguay, Peru
 
Een verbluffende combinatie van zout en zoet! 
Gewoonweg onweerstaanbaar.
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 Biochocolade - 24240 - Oxfam Fair Trade 

BIO Witte chocolade amandel 
karamel
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Oezbekistan, Paraguay, Peru
 
Witte biochocolade met amandelen en karamel.

 
 Chocolade - 24531 - Oxfam Fair Trade 

BIO Pralines
160 g 

DR Congo, Dominicaanse Republiek, 
Honduras, Madagaskar, Oeganda, Peru, 
Tanzania
 
16 artisanale pralines in 4 overheerlijke smaken: 
Caramel Brésilienne, Brut de Noir, Mokka en Melk-
Pistache. Het ideale geschenk voor iedereen die 
van chocolade houdt.

 
 Chocolade - 24532 - Oxfam Fair Trade 

BIO Truffels
100 g 

Dominicaanse Republiek, Madagaskar, 
Oezbekistan, Peru
 
BIO truffels met een smeuïge hazelnootvulling. 
Met chocolade uit Peru en de Dominicaanse 
Republiek en vanille uit Madagaskar.

 
 Chocolade - 24547 - Oxfam Fair Trade 

Zeevruchten palmolievrij
275 g 

Costa Rica, Dominicaanse Republiek, 
Ivoorkust, Madagaskar, Mauritius, Peru
 
Melkchocolade in de vorm van zeevruchten, 
gevuld met een smeuïge palmolievrije 
hazelnootpasta (praliné). 22 chocolaatjes in een 
doos van 275 g. Ivoorkustchocolade verwerkt 
volgens Belgisch vakmanschap. Melkchocolade 
met minstens 31 % cacao en witte chocolade met 
minstens 34,5 % cacaoboter.
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Koffie
In 1971 kocht Oxfam de eerste koffie uit Tanzania. Het was 
de eerste 100% fairtradekoffie in België. Met ondertussen 50 
jaar ervaring op de teller, en opgericht vóór ’s lands officiële 
Fairtrade-keurmerk, is Oxfam bovendien de meest verkochte 
fairtradekoffie. En de meest verkochte koffie, die heeft natuurlijk 
de meeste impact voor de boeren!

“Fairtradekoffie betekent leven, hier in Kivu,” zegt Daniel 
Habamungu, de voorzitter van Muungano, een koffiecoöperatie 
in Congo. “Dankzij deze koffie verdienen de boeren meer, kunnen 
we gezondheidscentra inrichten en scholen bouwen in de meest 
achtergestelde dorpen.”

•  
    

  B
elgium’s         •

fair trade coffe
e
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 Koffie - 1 kg - 22600 - Oxfam Fair Trade 

Dessertkoffie bonen 1 kg
1 kg 

Burundi, DR Congo, Honduras, Nicaragua, 
Tanzania
 
Een zeer zachte en rijke koffie met een milde body 
en een fruitige nasmaak. Minstens 90 % arabica.

 
 Koffie - 1 kg - 22601 - Oxfam Fair Trade 

BIO Highlandkoffie bonen 1 kg
1 kg 

DR Congo, Honduras, Oeganda, Peru
 
Een zeer zachte en rijke koffie met milde body en 
een fruitige nasmaak. Kan ook gebruikt worden 
in een espressoapparaat. Dan bekom je een 
zachte en fruiterige kop koffie, ietwat atypisch 
voor espresso, maar zeer lekker. Minstens 90 % 
arabica.

 
 Koffie - 1 kg - 22602 - Oxfam Fair Trade 

Espressokoffie bonen 1 kg
1 kg 

Burundi, Honduras, Nicaragua, Tanzania
 
Bonenkoffie. Krachtige branding. Intens aroma. 
Volle smaak. Om een goede smaak te waarborgen 
zal de samenstelling van de blend niet altijd 
hetzelfde zijn. Minstens 90 % arabica.

 
 Koffie - 1 kg - 22605 - Oxfam Fair Trade 

BIO Decafkoffie bonen 1 kg
1 kg 

Honduras, Oeganda, Peru
 
Een lekkere espresso zonder cafeïne?! Deze 
hoogkwalitatieve, biologisch geteelde én decaf 
koffiebonen met een milde, zachte body maken 
het mogelijk. De lichtgebrande bonen zijn 
bovendien 100 % natuurlijk: Oxfam Fair Trade 
gebruikt geen chemicaliën om de cafeïne aan de 
koffiebonen te onttrekken, maar past de CO2-
methode toe.

 
 Koffie - 1 kg - 22400 - Oxfam Fair Trade 

Dessertkoffie fijngemalen 1 kg
1 kg 

Burundi, DR Congo, Honduras, Nicaragua, 
Tanzania
 
Een goed uitgebalanceerde dessert met een 
stevige body. Hij is zoetig met acide toetsen. Deze 
koffie blijft door de wijze van branden vrij stabiel 
in een thermos, en is dus ideaal voor gebruik in 
bedrijven. Om een goede smaak te waarborgen 
zal de samenstelling van de blend niet altijd 
hetzelfde zijn.

 
 Koffie - 1 kg - 22401 - Oxfam Fair Trade 

Dessertkoffie grofgemalen 1 kg
1 kg 

Burundi, DR Congo, Honduras, Nicaragua, 
Tanzania
 
Algemeen gewaardeerd om zijn milde smaak. Een 
typische ontbijtkoffie. Geschikt voor percolatoren. 
Minstens 90 % arabica.

 
 Koffie - 1 kg - 22604 - Oxfam Fair Trade 

BIO Highlandkoffie gemalen 1 kg
1 kg 

DR Congo, Honduras, Oeganda, Peru
 
Een zeer zachte en rijke koffie met milde body en 
een fruitige nasmaak. Kan ook gebruikt worden 
in een espressoapparaat. Dan bekom je een 
zachte en fruitige kop koffie, ietwat atypisch 
voor espresso, maar zeer lekker. Minstens 90 % 
arabica.
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 Koffie - 250 g - 22200 - Oxfam Fair Trade 

BIO Highlandkoffie bonen
250 g 

DR Congo, Honduras, Oeganda, Peru
 
Een zeer zachte en rijke koffie met milde body en 
een fruitige nasmaak. Kan ook gebruikt worden 
in een espressoapparaat. Dan bekom je een 
zachte en fruiterige kop koffie, ietwat atypisch 
voor espresso, maar zeer lekker. Minstens 90 % 
arabica.

 
 Koffie - 250 g - 22025 - Oxfam Fair Trade 

BIO Highlandkoffie gemalen
250 g 

DR Congo, Honduras, Oeganda, Peru
 
Een veelgesmaakte koffie door zijn evenwichtige 
balans en fruitigheid. Een vleugje aciditeit 
versterkt zijn aangenaam karakter. Om een goede 
smaak te waarborgen zal de samenstelling van 
de blend niet altijd hetzelfde zijn. Minstens 90 % 
arabica.

 
 Koffie - 250 g - 22023 - Oxfam Fair Trade 

Dessertkoffie
250 g 

Burundi, DR Congo, Honduras, Nicaragua, 
Tanzania
 
Een fruitige en levendige koffie met een zachte 
body, zoals een dessert hoort te zijn. Om een 
goede smaak te waarborgen kan de origine van de 
koffiebonen verschillen. Minstens 90 % arabica.

 
 Koffie - 250 g - 22024 - Oxfam Fair Trade 

Mokkakoffie
250 g 

Burundi, DR Congo, Honduras, Nicaragua, 
Tanzania
 
Koffie met een pittige smaak en nasmaak. 
Een medium branding zorgt ervoor dat deze 
mokkakoffie zijn rijke en fruitige smaak behoudt. 
Om een goede smaak te waarborgen zal de 
samenstelling van de blend niet altijd hetzelfde 
zijn. Minstens 90 % arabica.

 
 Koffie - 250 g - 22031 - Oxfam Fair Trade 

BIO Dark Roast koffie gemalen
250 g 

DR Congo, Oeganda, Peru
 
Deze intense biologische koffie is donker gebrand 
en heeft een stevige body. Dark Roast voor de 
liefhebbers van een krachtige espresso. Gemalen 
mengeling van onze partners uit Oeganda, DR 
Congo en Peru. Zetwijze: Bialetti, filter, cafetière.

 
 Koffie - 250 g - 22026 - Oxfam Fair Trade 

BIO Decafkoffie gemalen
250 g 

Oeganda, Peru
 
Een zeer evenwichtige, aangename decafkoffie met 
een fruitige body en een fijn aroma. Alle positieve 
eigenschappen van een goede koffie, zonder 
cafeïne. Om een goede smaak te waarborgen zal de 
samenstelling van de blend niet altijd hetzelfde zijn. 
Minstens 90 % arabica. Gedecafeïneerd volgens de 
CO2-methode, een biologische methode om cafeïne 
aan de koffiebonen te onttrekken.
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 Koffie - single origin - 22005 

Oxfam Fair Trade 

BIO Ethiopiakoffie gemalen
250 g 

Ethiopië
 
Deze wereldbefaamde originekoffie, een 
Ethiopische yirgacheffe, is uitzonderlijk door zijn 
pittige, kruidige smaak en zijn aangename body. 
De yirgacheffe geldt wereldwijd als één van de 
beste koffiesoorten. 100 % arabica.

 
 Koffie - single origin - 22206 

Oxfam Fair Trade 

BIO Ethiopiakoffie bonen
250 g 

Ethiopië
 
Deze wereldbefaamde originekoffie, een 
Ethiopische yirgacheffe, is uitzonderlijk door 
zijn pittige, kruidige smaak met fruitige toets. De 
yirgacheffe geldt wereldwijd als één van de beste 
koffiesoorten. Door de lichte branding van deze 
boontjes komen deze zachte smaken nog meer 
tot zijn recht. 100 % arabica.

 
 Koffie - single origin - 22029 

Oxfam Fair Trade 

BIO Congokoffie gemalen
250 g 

DR Congo
 
Een aromatische koffie met een aangename body 
en een fijne aciditeit. Topkoffie van het hoogland 
rond het Kivumeer. 100 % arabica.

 
 Koffie - single origin - 22209

Oxfam Fair Trade 

BIO Congokoffie bonen
250 g 

DR Congo
 
Een aromatische koffie met een aangename body 
en een fijne aciditeit. Topkoffie van het hoogland 
rond het Kivumeer. 100 % arabica.

 
 Koffie - single origin - 22019

 Oxfam Fair Trade 

BIO Perukoffie
250 g 

Peru
 
Deze biologisch geteelde koffie uit Noord-Peru 
combineert een intense smaak met een romige 
body. 100 % arabica. Gemalen koffie voor filter 
en cafetière. Peru is hét land van de bio- en 
fairtradekoffie. Op de flanken van de Andes groeien 
de arabica-koffiestruiken in de schaduw van bomen. 
Dankzij deze schaduwteelt kunnen de koffiebessen 
langzaam rijpen en hun smaak ten volle ontwikkelen.
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 Capsules, pads, instant - 22724

Oxfam Fair Trade 

BIO Koffiecapsules espresso  
5,2 g x 10
52 g 

Bolivia, India, Peru
 
Een krachtige espresso met een volle smaak, 80 % 
arabica. 10 capsules, Nespresso-compatibel. De 
koffiecapsules zijn voor 100 % van hernieuwbare, 
plantaardige grondstoffen gemaakt en 
volledig (capsule + koffie + sluiting) industrieel 
composteerbaar. Gecertificeerd: TÜV OK Compost en 
TÜV OK Biobased.

 
 Capsules, pads, instant - 22725

Oxfam Fair Trade 

BIO Koffiecapsules lungo  
5,2 g x 10
52 g 

Bolivia, Mexico, Peru
 
Een lungo met een rijke smaak, 100 % arabica. 10 
capsules, Nespresso-compatibel. De koffiecapsules 
zijn voor 100 % van hernieuwbare, plantaardige 
grondstoffen gemaakt en volledig (capsule + koffie + 
sluiting) industrieel composteerbaar. Gecertificeerd: 
TÜV OK Compost en TÜV OK Biobased. Verpakt in een 
FSC-kartonnen doosje.

 
 Capsules, pads, instant - 22707 

Oxfam Fair Trade 

BIO Highland koffiepads 7 g x 16
112 g 

DR Congo, Honduras, Peru, Tanzania
 
Fruitige biokoffie in pads. Minstens 80% arabica. 
Pads geschikt voor café crème machines, Senseo.

 
 Capsules, pads, instant - 22706 

 Oxfam Fair Trade 

BIO Decaf koffiepads 7 g x 16
112 g 

Oeganda, Peru
 
Een zachte en milde koffie voor ieder moment van 
de dag, maar dan zonder cafeïne. Pads geschikt 
voor café crème machines, Senseo.

 
 Capsules, pads, instant - 22750 

Oxfam Fair Trade 

Koffiesachets 70 g x 40
2,8 kg 

Honduras, Nicaragua, Tanzania
 
Voor snelkoffiezetsystemen (grootverbruik). 
Deze sachets zijn gemaakt van fijn filterpapier en 
gevuld met 70 g koffie. Zo bekomt de gebruiker 
steeds dezelfde sterkte van koffie. Om een goede 
smaak te waarborgen zal de samenstelling van 
de blend niet altijd hetzelfde zijn. Minstens 90 % 
arabica.

 
 Capsules, pads, instant - 22800  

Oxfam Fair Trade 

BIO Oploskoffie
100 g 

Tanzania
 
Mengeling van robusta en arabica. Een zachte 
dessert oploskoffie, geschikt voor thuisgebruik.

 
 Capsules, pads, instant - 22805 

 Oxfam Fair Trade 

BIO B2B Instantkoffie 500 g
500 g 

Honduras, Mexico, Tanzania
 
Deze fruitige vriesdroogkoffie voor automaten 
is van bijzonder hoge kwaliteit. Hij bevat 70 % 
arabica en heeft een milde, intense smaak die de 
smaak van versgezette koffie evenaart.
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Wijn
“Fairtradewijn geeft de hele streek een boost.
We zetten de fairtradepremies in voor de 
wijnboeren en voor projecten die de hele 
gemeenschap vooruit helpen: landbouwschool, 
watervoorzieningen,  milieubescherming en 
gezondheidszorg. ” Walter Carol van La Riojana

Lees het verhaal van deze partner!

De wijnstokken groeien in 
vruchtbare grond die bemest 

wordt door de schapen. 



Productcatalogus 0 5 / 2 0 2 216 Schuimwijn
Witte wijn

 
 Schuimwijn - 20415 - Oxfam Fair Trade 

Sensus Extra Brut Schuimwijn
75 cl 

Chili
 
Volgens de charmat methode gemaakt van pedro 
jiménez druiven. Intens aromatisch, met citrus 
en minerale toetsen, en een verfrissende droge 
afdronk.

 
 Schuimwijn - 20413 - Oxfam Fair Trade 

Sensus Brut Rosé Schuimwijn
75 cl 

Chili
 
Deze frisse schuimwijn met elegante paarsroze 
kleur wordt gemaakt van pedro jiménez en 
cabernet sauvignon (1 %) druiven, wat zorgt 
voor een zuivere neus van rood fruit met florale 
(violetjes) en zelfs minerale toetsen. Licht mollig 
in de mond met zeer fruitige kers en aardbei en 
een harmonieuze afdronk.

 
 Schuimwijn - 20416 - Oxfam Fair Trade 

BIO Ecologica Torrontés Brut 
Schuimwijn
75 cl 

Argentinië
 
Deze biologische schuimwijn met zijn lichtgouden 
kleur heeft een mooie pareling en fijne florale 
aroma’s. Toetsen van citrusfruit, een typisch 
kenmerk van de torrontésdruif.

 
 Wijn - wit - 20250 - Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc BOX 3 l
300 cl 

Chili
 
Een goede mondvullende, fruitige wijn. Jong te 
drinken.

 
 Wijn - wit - 20253 - Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc 75 cl
75 cl 

Chili
 
Een goede mondvullende, fruitige wijn. Jong te 
drinken.

 
 Wijn - wit - 20252 - Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc 25 cl
25 cl 

Chili
 
Een goede mondvullende, fruitige wijn. Jong te 
drinken.
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 Wijn - wit - 20212 - Oxfam Fair Trade 

Lautaro Sauvignon Blanc
75 cl 

Chili
 
Een sauvignon blanc met een frisse, plezierige 
aanzet en een intense smaak van citrusvruchten. 
Hij bezit een zachte structuur waar bij de finale 
grassigheid opduikt.

 
 Wijn - wit - 20225 - Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Chenin Blanc
75 cl 

Zuid-Afrika
 
Deze klassieke chenin blanc heeft intense 
geuren van limoen, kweepeer en tropisch fruit, 
een delicaat ananasaroma en een zuivere, frisse 
afdronk.

 
 Wijn - wit - 20261 - Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Chardonnay
75 cl 

Zuid-Afrika
 
Een fruit gedreven chardonnay, met in de 
neus levendige tropische aroma’s, limoen en 
oranjebloesem. Harmonieus mondgevoel, met 
volle body en frisse finale.

 
 Wijn - wit - 20211 - Oxfam Fair Trade 

BIO La Posada Torrontés
75 cl 

Argentinië
 
Deze droge witte wijn is een blend van torrontés 
druiven met een eerder bloemrijke, kruidige toets 
en sauvignon blanc druiven met een hint van 
citrus. Het resultaat is een verrukkelijke frisse 
wijn met een fijn aroma van tropische vruchten.

 
 Wijn - wit - 20266 - Oxfam Fair Trade 

BIO RAZA Pinot Gris
75 cl 

Argentinië
 
Levendige en fruitige pinot gris die delicate florale 
aroma’s combineert met verfrissende appel-, 
ananas- en citrustoetsen.

 
 Wijn - wit - 20263 - Oxfam Fair Trade 

Campesino Chardonnay
75 cl 

Chili
 
In de neus krijg je de typische chardonnay perzik 
aroma’s, aangevuld met citrus toetsen en een 
lichte kruidigheid (kaneel). Een volle aanzet, met 
mooi rijp fruit en een elegante frisse afdronk. De 
Campesino Chardonnay is het resultaat van het 
werk van kleinschalige wijnbouwers die lid zijn 
van Red del Vino in de Colchagua-vallei.

 
 Wijn - wit - 20262 - Oxfam Fair Trade 

BIO RAZA Selection Chardonnay
75 cl 

Argentinië
 
Deze harmonieuze chardonnay heeft rijp fruit 
(perzik) en charmante vanille toetsen afkomstig 
van de rijping op vaten van Franse eik.

 
 Wijn - wit - 20265 - Oxfam Fair Trade 

Campesino Chardonnay Gran 
Reserva
75 cl 

Chili
 
Deze chardonnay is het resultaat van het werk 
van kleinschalige wijnbouwers die lid zijn van Red 
del Vino in Colchagua, Chili. In de neus krijg je 
aroma’s van rijpe ananas, perzik, boter, en vanille 
dankzij de rijping op Franse eiken vaten. Zeer volle 
aanzet, met een mooie mineraliteit en fraîcheur in 
de lange finale.
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 Wijn - rood - 20050 - Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon BOX 3 l
300 cl 

Chili
 
Een speelse, fruitige cabernet met aangename 
tannines en een zachte kruidigheid.

 
 Wijn - rood - 20059 - Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon 75 cl
75 cl 

Chili
 
Een speelse, fruitige cabernet met aangename 
tannines en een zachte kruidigheid. Jong te 
drinken.

 
 Wijn - rood - 20058 - Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon 25 cl
25 cl 

Chili
 
Een speelse, fruitige cabernet met aangename 
tannines en een zachte kruidigheid. Jong te 
drinken.

 
 Wijn - rood - 20032 - Oxfam Fair Trade 

BIO Lautaro Cabernet Sauvignon
75 cl 

Chili
 
Deze complexe biologische cabernet heeft een 
weelderig boeket van vers rood fruit, eucalyptus 
en een lichte vanille toets. De smaak is vol en 
sappig, met mooi kersenfruit en een fluwelige 
afdronk.

 
 Wijn - rood - 20054 - Oxfam Fair Trade 

BIO La Posada Malbec
75 cl 

Argentinië
 
Deze malbec heeft een intens aroma van 
viooltjes, rode vruchten, pruimen, bessen en 
hazelnoot, met een hint van tabak, chocolade en 
vanille.
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 Wijn - rood - 20052 - Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Shiraz
75 cl 

Zuid-Afrika
 
Dieprode wijn met een aroma van rood fruit en 
specerijen. Fruitig en soepel in de mond, met 
peper- en koffietoetsen.

 
 Wijn - rood - 20067 - Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Pinotage
75 cl 

Zuid-Afrika
 
Deze intense pinotage draagt aroma’s van 
granaatappel, vlierbes en groene kruiden. 
Harmonieus in de mond, met een frisse aanzet, 
mooi fruit, fijne zuren, zachte tannines en een 
koffietoets in de afdronk.

 
 Wijn - rood - 20068 - Oxfam Fair Trade 

Campesino Carmenère
75 cl 

Chili
 
Deze wijn met diepe robijnrode kleur heeft een 
expressieve neus van warm rijp fruit (kers, 
braambes, cassis), met eucalyptus en paprika, 
bouquet garni en lichte houttoetsen. In de mond 
is deze fruitbom zeer sappig en soepel, met een 
goede structuur, fijn verweven tannines en een 
warme afdronk.

 
 Wijn - rood - 20070 - Oxfam Fair Trade 

VIDSECA País-Carignan-Cabernet
75 cl 

Chili
 
Rijp rood fruit (kers, cuberdon) en delicate 
kruidigheid (eucalyptus, witte peper) in de neus. 
Verrassend zachte rode wijn met subtiel vol 
karakter. Deze rode wijn bestaat uit 50 % país, 30 
% carignan en 20 % cabernet sauvignon druiven.

 
 Wijn - rood - 20074 - Oxfam Fair Trade 

BIO RAZA Selection Malbec / 
Shiraz
75 cl 

Argentinië
 
Deze biologische, volle en fruitige 50/50 blend 
van malbec en shiraz is sappig en soepel, met een 
warme kruidige finesse.

 
 Wijn - rood - 20073 - Oxfam Fair Trade 

Campesino Cabernet Sauvignon 
Reserva
75 cl 

Chili
 
De Campesino Cabernet Sauvignon Reserva is de 
trots van de kleinschalige wijnbouwers die lid zijn 
van Red del Vino in de Colchagua-vallei. Je herkent 
een houtgerijpte cabernet reserva met diepe kleur, 
aangename aroma’s van zoete kersen, cassis, 
groene paprika en vanille. In de mond volgt een volle 
getypeerde aanzet, terugkerend zwart steenfruit, 
mooie structuur en strakke tannines.

 
 Wijn - rood - 20031 - Oxfam Fair Trade 

BIO Lautaro Cabernet Sauvignon 
Gran Reserva
75 cl 

Chili
 
18 maand rijping op eiken vat geeft veel finesse 
in de neus, met zwart fruit, wat chocolade, zwarte 
peper en drop. In de mond een frisfruitige aanzet, 
mooie aciditeit, rijpe tannines en een volle finale.
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 Wijn - rosé - 20152 - Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Pinotage Rosé
75 cl 

Zuid-Afrika
 
Deze pinotage rosé heeft een mooi aroma van 
rode bes en framboos, is fruitig en soepel in de 
mond en rondt af met een fijne fraîcheur. Ook 
prima als terraswijn: de wijn is licht en bovendien 
erg verfrissend.

 
 Wijn - rosé - 20154 - Oxfam Fair Trade 

BIO La Posada Syrah Rosé
75 cl 

Argentinië
 
Deze biologische syrah rosé wordt geproduceerd 
door de coöperatie La Riojana, in de Famatina-
vallei in het noordwesten van Argentinië. De wijn 
is vrij complex, met in de neus fris rood fruit. 
De smaak is vol, sappig en rond, met een fijne 
fraîcheur in de finale.

"1 op de 3 wijnen zijn bio
2 op de 3 wijnen zijn vegan
Al onze wijnen zijn sinds 1976 
100% fairtrade."
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 Spirits - 20607 - Oxfam Fair Trade 

Alto Del Carmen Pisco 40°
70 cl 

Chili
 
Deze zeer zachte pisco op basis van de 
aromatische muskaatdruif kreeg zijn exclusieve 
karakter door een dubbele destillatie en 5 
maanden rijping op Amerikaanse eik, gevolgd 
door 2 maanden rust voor botteling. Amberkleurig, 
met gouden reflecties. Aroma’s van honing en 
gedroogde bloemen, met hints van vanille.

 
 Spirits - 20608 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rum 1 jaar
70 cl 

Paraguay
 
Een zeer goed uitgebalanceerde rum met een perfect 
zuivere neus, een uitstekende zuur-zoet balans, 
een puur en complex smaakprofiel en een delicate 
kruidige nasmaak. Om zo te drinken maar ook de 
ideale basis voor het maken van cocktails. Deze 
rum is gedistilleerd uit biologisch geteeld suikerriet 
van Montillo, een coöperatie in de regio Cordillera in 
centraal Paraguay, volgens de principes van eerlijke 
handel.

 
 Spirits - 20610 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rum Dorado 1 jaar
70 cl 

Paraguay
 
Rum gedistilleerd uit biologisch geteeld suikerriet 
van Montillo, een coöperatie uit het departement 
Cordillera, gelegen in Centraal-Paraguay.

 
 Spirits - 20602 - Oxfam Fair Trade 

Rum Varadero 3 jaar
70 cl 

Cuba
 
Extra droge, witte rum gedistilleerd uit stroop 
van de beste rietsuiker. Ideaal voor cocktails of 
longdrinks. Gebotteld in Cuba. Alc. 38 % vol.

 
 Spirits - 20601 - Oxfam Fair Trade 

Rum Varadero 5 jaar
70 cl 

Cuba
 
Goudkleurige rum gedistilleerd uit stroop van de 
beste rietsuiker. Vijf jaar houtlagering zorgt voor 
een aangename lichte rum met een fijne smaak. 
Gebotteld in Cuba. Alc. 38 % vol.

 
 Spirits - 20600 - Oxfam Fair Trade 

Rum Varadero 7 jaar
70 cl 

Cuba
 
Amberkleurige rum gedistilleerd uit stroop van de 
beste rietsuiker. Een overweldigend aroma. Zeven 
jaar rijping op hout bezorgt deze rum een intense 
smaakstructuur. Gebotteld in Cuba. Alc. 38 % vol.
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 Bier - 19235 - Oxfam Fair Trade 

Geschenkdoos voor JUSTE-
bieren
 

 
Geschikt voor 3 flesjes JUSTE naar keuze en 1 
JUSTE-bierglas.

 
 Bier - 19266 - Oxfam Fair Trade 

JUSTE Bierglas 33 cl
 

Italië
 
Het enige echte JUSTE bierglas! Een perfecte 
schuimkraag dankzij de elegante tulpvorm. Detail: 
op de bodem van het glas is het Oxfam Fair Trade-
logo gegraveerd. Dit zorgt voor extra pareling in 
het bier en is een leuke finishing touch.

 
 Bier - 20807 - Oxfam Fair Trade 

JUSTE Blond bier clip 4 x 33 cl
132 cl 

België, Thailand
 
Handige 4-pack. Belgisch zacht bier met een 
subtiele bitterheid, heerlijk verfrissend. JUSTE 
is fair, vegan en pesticidevrij; zonder ggo’s, 
kleurstoffen of bewaarmiddelen. De hergisting 
op fles zorgt ervoor dat de bruisvorming geheel 
natuurlijk verloopt. Alc. 5,5 % vol. Het JUSTE-bier 
is ontwikkeld samen met Brasserie des Légendes 
in Ath.

 
 Bier - 20808 - Oxfam Fair Trade 

JUSTE Blond bier 33 cl
33 cl 

België, Thailand
 
Belgisch zacht bier met een subtiele bitterheid, 
heerlijk verfrissend. JUSTE is fair, vegan en 
pesticidevrij; zonder ggo’s, kleurstoffen of 
bewaarmiddelen. De hergisting op fles zorgt 
ervoor dat de bruisvorming geheel natuurlijk 
verloopt. Alc. 5,5 % vol. Het JUSTE-bier is 
ontwikkeld samen met Brasserie des Légendes 
in Ath.

 
 Bier - 20809 - Oxfam Fair Trade 

JUSTE Tripel bier clip 4 x 33 cl
132 cl 

België, Bolivia, Costa Rica, Thailand
 
Handige 4-pack. Een krachtige Belgische tripel 
met frisse citrustoetsen. Winnaar van een 
bronzen medaille in de categorie Belgian Style 
Tripel op de World Beer Awards 2019. JUSTE is fair, 
vegan en pesticidevrij; zonder ggo’s, kleurstoffen 
of bewaarmiddelen. De hergisting op fles zorgt 
ervoor dat de bruisvorming geheel natuurlijk 
verloopt.

 
 Bier - 20810 - Oxfam Fair Trade 

JUSTE Tripel bier 33 cl
33 cl 

België, Bolivia, Costa Rica, Thailand
 
Een krachtige Belgische tripel met frisse 
citrustoetsen. Winnaar van een bronzen 
medaille in de categorie Belgian Style Tripel op 
de World Beer Awards 2019. JUSTE is fair, vegan 
en pesticidevrij; zonder ggo’s, kleurstoffen of 
bewaarmiddelen. De hergisting op fles zorgt 
ervoor dat de bruisvorming geheel natuurlijk 
verloopt.
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Drinks

“Naast eerlijke 
wereldwijnen, bieden we 
lekkere spirits, JUSTE-bier 
maar ook thee, frisdranken 
en heerlijke fruitsappen. 
Een juist drankje voor elke 
gelegenheid.
Cheers!”
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 Thee - 23002 - Oxfam Fair Trade 

BIO Zwarte thee 1,8 g x 100
180 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met een typisch Ceylon-
karakter. Ter plaatse verpakt, in builtjes.

 
 Thee - 23006 - Oxfam Fair Trade 

BIO Zwarte thee 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met een typisch Ceylon-
karakter uit Sri Lanka. Ter plaatse geproduceerd 
en verpakt in builtjes.

 
 Thee - 23400 - Oxfam Fair Trade 

BIO Groene thee Sri Lanka  
1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische groene thee. Ter plaatse verpakt, in 
builtjes.

 
 Thee - 23401 - Oxfam Fair Trade 

BIO Groene thee met munt  
1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische groene thee aangevuld met munt. Ter 
plaatse verpakt, in builtjes.

 
 Thee - 23402 - Oxfam Fair Trade 

BIO Groene thee citroen  
1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische groene thee met een frisse toets van 
citroen. Ter plaatse verpakt, in builtjes.

 
 Thee - 23503 - Oxfam Fair Trade 

BIO Bosvruchtenthee 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met natuurlijk 
bosvruchtenaroma. Ter plaatse verpakt, in 
builtjes.

 
 Thee - 23504 - Oxfam Fair Trade 

BIO Citroenthee 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met natuurlijk 
citroenaroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.

 
 Thee - 23505 - Oxfam Fair Trade 

BIO Earlgreythee 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met natuurlijk 
bergamotaroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
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Chocodrinkpoeder

 
 Thee - 23506 - Oxfam Fair Trade 

BIO Sinaas-mangothee 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Biologische zwarte thee met natuurlijk mango- 
en sinaasappelaroma. Ter plaatse verpakt, in 
builtjes.

 
 Thee - 23508 - Oxfam Fair Trade 

BIO Thee 4 smaken assortiment 
1,8 g x 25 x 4
180 g 

Sri Lanka
 
Een assortimentsdoos met een gevarieerde 
selectie van thee en infusies, ideaal op de 
werkplek. 100 individueel verpakte theezakjes 
voor extra versheid in een handige displaydoos. 
25 builtjes per smaak, bio én fair! Elke theebox 
bevat: 25 x earl grey 25 x groene thee 25 x 
bosvruchten 25 x groene thee met munt

 
 Thee - 23706 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rooibosthee 1,5 g x 20
30 g 

Zuid-Afrika
 
Deze biologische rooibosthee met de typische 
verfijnde rooibossmaak wordt door Heiveld in 
Zuid-Afrika verbouwd en verpakt. De plaatselijke 
bevolking kent reeds eeuwen de geneeskrachtige 
eigenschappen van dit kruid. Deze kruidenthee is 
van nature cafeïnevrij.

 
 Thee - 24018 - Oxfam Fair Trade 

BIO Chocodrinkpoeder
375 g 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru
 
Kant-en-klare basis voor een (h)eerlijke 
chocomelk. Pure en biologische mengeling van 
rietsuiker en cacao. Zowel in warme als koude 
melk oplosbaar.

Rooibos thee
Heiveld Cooperatieve is een coöperatie in Suid 
Bokkeveld, een gebied in het zuidwesten van de 
provincie Noordkaap. De coöperatie ontstond in 
december 2000 als antwoord op de zoektocht 
naar nieuwe mogelijkheden om het inkomen 
en de levensomstandigheden van de lokale 
bevolking te verbeteren. 
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 Niet-alcoholische dranken - 21498 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Theedrank van maté, groene 
thee en passievrucht
50 cl 

Paraguay, Sri Lanka
 
Heerlijk verfrissende ijsthee op basis van een 
infusie van fairtrade biologische groene thee, 
maté en passievrucht. Een theedrankje met 
een exotische toets én laag in calorieën. Koel 
schenken.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21499 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Theedrank van rooibos  
met limoen
50 cl 

Paraguay, Zuid-Afrika
 
Theedrankje op basis van een infusie van 
biologische fairtrade rooibos en limoen. De 
Zuid-Afrikaanse roodkleurige struik geeft een 
zachtzoete smaak, de limoen zorgt voor een frisse 
toets. Laag in calorieën. Koel schenken.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21500 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Ice tea
33 cl 

Paraguay, Sri Lanka
 
Sprankelende icetea op basis van vers gezette 
biologische thee en ongeraffineerde biologische 
rietsuiker. Zonder toegevoegde kleur- of 
smaakstoffen.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21502 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Cola
33 cl 

Paraguay
 
Fairtradecola met frisse citroentoets en eerlijke 
rietsuiker.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21504 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Limonade
33 cl 

Brazilië, Paraguay
 
Sinaasappellimonade met een frisse toets van 
limoen. Koolzuurhoudend.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21515 

- Oxfam Fair Trade 

BIO Apple-ginger
33 cl 

China
 
Bruisend biologisch appelsap met een kruidige 
gembertoets. Pittig en fruitig tegelijk, én zonder 
toegevoegde suiker!
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 Niet-alcoholische dranken - 21050 

- Oxfam Fair Trade 

Sinaasappelsap 1 l tetra
100 cl 

Brazilië, Ghana
 
Puur en ongezoet uit geconcentreerd sap van 
sinaasappels, verpakt in een handig bio-based 
Tetra Pak, PFAS vrij, 100 % recycleerbaar. 
Zonder toegevoegde suikers, smaakstoffen en 
kunstmatige kleurstoffen.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21052 

- Oxfam Fair Trade 

Worldshakesap 1 l tetra
100 cl 

Brazilië, Ecuador, Ghana
 
Een originele, lekkere combinatie van 
pompelmoezen, sinaasappelen, bananen en rode 
bieten. Natuurlijk vers geperst appelsap / perensap 
vervolledigt dit pure en ongezoete fruitsap. Verpakt 
in een handig bio-based Tetra Pak, PFAS vrij, 100 
% recycleerbaar. Zonder toegevoegde suikers, 
smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21011 

- Oxfam Fair Trade 

Nieuw 
100% BIO Appelsap in tetra
100 cl 

België

100% versgeperst biologisch troebel appelsap van 
Belgische bodem. Zonder toegevoegde smaak- en 
kleurstoffen.
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 Niet-alcoholische dranken - 21100 

- Oxfam Fair Trade 

Sinaasappelsap 20 cl
20 cl 

Brazilië, Ghana
 
Puur en ongezoet uit geconcentreerd sap van 
sinaasappels. Zonder toegevoegde suikers, 
smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen. In 
hergebruikfles.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21102 

- Oxfam Fair Trade 

Worldshakesap 20 cl
20 cl 

Brazilië, Ecuador, Ghana
 
Een originele, lekkere combinatie van 
pompelmoezen, sinaasappelen, bananen 
en rode bieten. Natuurlijk vers geperst 
appelsap vervolledigt dit pure en ongezoete 
multivruchtensap. Zonder toegevoegde suikers, 
smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen. In 
hergebruikfles.

 
 Niet-alcoholische dranken - 21108 

- Oxfam Fair Trade 

Vers geperst Belgisch appelsap
20 cl 

België

In omschakeling naar bio.
Biologisch in omschakeling, hé?  
Dit betekent dat de fruitteler al volledig werkt 
volgens de biologische principes, maar nog niet het 
gecertificeerde label draagt, omdat de bodem zich 
nog aan het herstellen is.

BIO appelsap 

De biologische appelteler voedt de bodem 
met compost of dierlijke meststoffen, niet 
met kunstmest. Hij kiest voor een variatie aan 
robuuste, mogelijk oudere appelrassen die 
resistent zijn tegen bepaalde ziektes. Onkruid 
wordt ingeperkt met de hand of met een 
machine, maar vast niet met herbiciden. 
“En dat proef je: Belgisch biologisch appelsap, 
met passie voor de planeet geteeld!”

Lees het verhaal van deze partner!
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Snacks
Verwen jezelf en je gasten met eerlijke 
drankjes en tussendoortjes zoals yucachips, 
quinoakoekjes, sesamrepen, snoepjes...
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 Chips - 25450 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips zout 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) met 
zout, in een grote verpakking. Ter plaatse verpakt.

 
 Chips - 25404 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips zout 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) met 
zout. Ter plaatse verpakt.

 
 Chips - 25451 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips paprika 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) 
met paprikasmaak, in een grote verpakking. Ter 
plaatse verpakt.

 
 Chips - 25405 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips paprika 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) met 
paprikasmaak. Ter plaatse verpakt.

 
 Chips - 25452 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips taco 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) met 
tacokruiden, in een grote verpakking. Ter plaatse 
verpakt.

 
 Chips - 25406 - Oxfam Fair Trade 

Yucachips taco 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Krokante chips van yuca (cassave of maniok) met 
tacokruiden. Ter plaatse verpakt.

 
 Chips - 25407 - Oxfam Fair Trade 

Banaanchips zout 85 g
85 g 

Costa Rica
 
Gebakken bananen met zout. De bananen 
worden door enkele leden van de coöperatieve 
geteeld en ter plaatse verwerkt door onze partner 
Coopesarapiqui.
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granenrepen

 
 Koeken & granenrepen - 25004 

 Oxfam Fair Trade 

BIO Quinoabiscuits
260 g 

Argentinië, Bolivia, Dominicaanse 
Republiek, Mexico, Paraguay, Thailand
 
Krokant koekje met quinoa uit Bolivia, rijst uit 
Thailand, cacao uit de Dominicaanse Republiek, 
honing uit Mexico/Argentinië en rietsuiker uit 
Paraguay. Verpakt in rol.

 
 Koeken & granenrepen - 25013 - Maya 

Maya BIO Quinoabiscuits met 
honing
240 g 

Argentinië, Bolivia, Mexico, Paraguay, 
Thailand
 
Biologisch meergranen koekje met honing. Licht 
krokant zandkoekje met quinoa uit Bolivia, rijst uit 
Thailand, honing uit Latijns-Amerika en rietsuiker 
uit Paraguay. 25 heerlijke koekjes verpakt in rol.

 
 Koeken & granenrepen - 25009 

Oxfam Fair Trade 

BIO Zandkoekje citroen
125 g 

Ghana, Paraguay, Thailand
 
Een zandkoekje met een frisse toets van citroen.

 
 Koeken & granenrepen - 25010 

Oxfam Fair Trade 

BIO Zandkoekje kokos
125 g 

Ghana, Paraguay, Sri Lanka, Thailand
 
Gek op kokos? Dan is dit zandkoekje met 
kokosschilfers echt iets voor jou!

 
 Koeken & granenrepen - 25302 

Oxfam Fair Trade 

BIO Sesamreep
20 g 

Egypte, Paraguay
 
Heerlijke energiereep van biologische 
ingrediënten. Een krokant tussendoortje met 
maar liefst 70% sesam. Individueel verpakt en 
gepresenteerd in kartonnen display.

 
 Koeken & granenrepen - 25317 

Oxfam Fair Trade 

BIO Sesamreep met pure 
chocolade
20 g 

Dominicaanse Republiek, Egypte, 
Paraguay, Peru
 
Lekkere energiereep met pure chocolade 
en sesamzaadjes. Een krokant biologisch 
tussendoortje boordevol vezels.

 
 Koeken & granenrepen - 25314 

Oxfam Fair Trade 

BIO Mango-amazonenotenreep
40 g 

Bolivia, Burkina Faso, Nicaragua
 
Een licht gebakken biologische fruitreep met 
gedroogde mango’s, honing en amazonenoten.

 
 Koeken & granenrepen - 25315 

Oxfam Fair Trade 

BIO Dadel-walnotenreep
40 g 

Nicaragua, Pakistan, Tunesië
 
Licht gebakken, biologische fruitreep met dadels, 
honing en walnoten.
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 Snacks - 27051 - Oxfam Fair Trade 

Crackers met sesam
250 g 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Egypte, 
Palestina, Paraguay
 
Ideaal om zo te eten, als borrelhapje met 
dipsausje, of met hartig beleg zoals kaas en 
chutney. Op basis van quinoa- en tapioacameel, 
sesamzaad en olijfolie.

 
 Snacks - 27151 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rijstwafels zeezout
100 g 

India
 
Gemaakt van Hom Mali rijst, die bekend staat voor 
z’n fijne smaak en natuurlijk parfum. 15 rijstwafels 
in een rol.

 
 Snacks - 25600 - Oxfam Fair Trade 

Rozijnen
200 g 

Chili
 
Variëteit ‘Thompson seedless’ voor een 
energieboostend tussendoortje of om toe te 
voegen aan uw baksels voor extra smaak. Perfect 
te combineren met ander gedroogd fruit en noten 
voor een gezonde traktatie.

 
 Snacks - 25618 - Oxfam Fair Trade 

BIO Medjoul dadels
200 g 

Palestina
 
Deze zachte en sappige biodadels zijn afkomstig 
van kleinschalige Palestijnse producenten 
uit de Jordaanvallei. De Palestijnse ngo PARC 
streeft samen met deze producenten naar een 
duurzame dadelteelt, een waardig inkomen en 
de ontwikkeling van een vrije en democratische 
Palestijnse samenleving.

 
 Snacks - 25629 - Oxfam Fair Trade 

BIO Gedroogde mango’s
100 g 

Colombia
 
Zoete, biologisch geteelde mango’s uit Colombia. 
Lekker uit het vuistje, tijdens het sporten of meng 
ze in een vruchtencake. Week ze een nacht en 
verwerk ze als fruit in allerlei gerechten en gebak.

 
 Snacks - 25220 - Oxfam Fair Trade 

BIO Nougat 9 g x 222
2 kg 

Brazilië, India, Mexico, Pakistan
 
Individueel verpakte kleine zachte nougat met 
amandelen en honing voor bij de koffie. Vooral 
geschikt voor horeca.

 
 Snacks - 25221 - Oxfam Fair Trade 

BIO Nougat 120 g
120 g 

Brazilië, India, Mexico, Pakistan
 
Zachte nougatstukjes met amandelen en honing, 
heerlijk bij de koffie!

 
 Snacks - 25310 - Oxfam Fair Trade 

BIO Nougatreep
30 g 

Bolivia, Paraguay
 
Tijdens een smaaktest in het Radio 2-programma 
De Inspecteur (mei 2019) werd nougat van 
verschillende merken met elkaar vergeleken. De 
nougatreep van Oxfam haalde zilver!
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 Snoep - 25201 - Oxfam Fair Trade 

Koffiebabbelaars
100 g 

Costa Rica, Tanzania
 
Een lekker snoepje met koffiesmaak.

 
 Snoep - 25208 - Oxfam Fair Trade 

BIO Muntsnoepjes
100 g 

Paraguay
 
Frisse biomuntjes op basis van fairtradesuiker uit 
Paraguay en natuurlijk muntaroma.

 
 Snoep - 25210 - Oxfam Fair Trade 

BIO Snoepbeertjes
100 g 

Brazilië, Paraguay
 
Biologische gummibeertjes gemaakt van 
sinaasappelconcentraat en ongeraffineerde 
rietsuiker. Met natuurlijke fruit- en 
plantenextracten.

 
 Snoep - 25211 - Oxfam Fair Trade 

BIO Zure snoepbeertjes
100 g 

Brazilië, Paraguay
 
Biologische lichtzure fruitgommen met 
cassis- en pompelmoessmaak, gemaakt van 
sinaasappelconcentraat en ongeraffineerde 
rietsuiker. Met natuurlijke fruit- en 
plantenextracten en guarana.
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Ontbijt
Begin de dag energiek met een vorstelijk ontbijt 
boordevol fair trade. Chocopasta, honing, agave 
maar ook rietsuiker in kleine 5g-sticks, in een 
handig tetrapack of 1kg verpakking.
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 Ontbijt - 27009 - Oxfam Fair Trade 

Muesli
375 g 

Bolivia, Burkina Faso, Costa Rica, 
Dominicaanse Republiek, Filipijnen, 
Turkije
 
Deze muesli is lekker met melk of yoghurt. Echte 
zoetebekjes voegen nog wat extra suiker of 
honing toe.

 
 Ontbijt - 26400 - Oxfam Fair Trade 

Choco met noten
400 g 

Costa Rica, Ghana, Ivoorkust
 
Hazelnootpasta voor op de boterham.

 
 Ontbijt - 26401 - Oxfam Fair Trade 

Choco fondant
400 g 

Costa Rica, Ghana, Ivoorkust
 
Pure chocopasta voor op de boterham.

 
 Ontbijt - 26424 - Oxfam Fair Trade 

BIO Choco met noten zonder 
palmolie
400 g 

Dominicaanse Republiek, Paraguay, Sri 
Lanka
 
Biologische palmolievrije smeerpasta met cacao 
en hazelnootjes. Heerlijk op de boterham, bij 
pannenkoeken, ...

 
 Ontbijt - 24502 - Oxfam Fair Trade 

Hagelslag
200 g 

 
Verfijnde Belgische melkchocolade. Strooikorrels 
voor op de boterham, als decoratie op gebak en 
op ijsdesserts.

 
 Ontbijt - 26402 - Oxfam Fair Trade 

BIO Sesampasta
350 g 

Egypte
 
Biologische sesampasta, ook wel tahin genoemd. 
Wegens het niet gebruiken van emulgatoren is 
enige olieafscheiding natuurlijk. Indien nodig 
voor gebruik goed doorroeren. Te gebruiken als 
broodbeleg of in warme bereidingen.

 
 Ontbijt - 26488 - Maya 

Maya BIO Speculoospasta
390 g 

Ghana, Mexico, Paraguay
 
Een zachte biologische smeerpasta gemaakt met 
50% speculoos, Fairtrade rietsuiker en Fairtrade 
honing uit Mexico.

 
 Ontbijt - 26489 - Maya 

Maya BIO Speculoos 175 g
175 g 

Mexico
 
100 % natuurlijke en biologische speculoos met 
honing en rietsuiker, bereid op ambachtelijke 
wijze. Bevat geen bewaarmiddelen, noch 
kleurstoffen. Geen toevoeging van witte suikers.
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agave

 
 Ontbijt, honing, agave - 25012 - Maya 

Maya Speculoos 5,5 g x 200
1,1 kg 

Mexico
 
Een 100 % natuurlijk product, bereid op 
ambachtelijke wijze. Zonder bewaarmiddelen, 
kleurstoffen, zout of witte suikers.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26490 - Maya 

Maya BIO Honingkoek
300 g 

Brazilië, Mexico
 
Honingkoek met biologische honing uit Mexico, 
rechtstreeks van onze partner Maya Vinic. 
Lekker puur of met een beetje boter. Als ontbijt, 
tussendoortje of tijdens het sporten.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26014 

Oxfam Fair Trade 

BIO Vloeibare honing knijpfles
250 g 

Brazilië
 
Vloeibare biologische honing (polyflor) met 
kruidige accenten. De knijpfles is gemaakt uit 
100 % gerecycleerde PET. Handig in de keuken, 
bij ontbijt, thee, dessert.. Niet aanbevolen voor 
kinderen jonger dan 1 jaar.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26017 

Oxfam Fair Trade 

BIO Vloeibare honing 250 g
250 g 

Brazilië
 
Biologische pure origine honing uit Noord-Brazilië. 
De bloemenhoning van onze partner Casa Apis is 
een polyflor honing. De unieke exotische bloemen 
uit de Maranhão regio leveren de nectar voor de 
bijenkolonies. Resultaat is een amberkleurige, 
kruidige honing met een zachte nasmaak.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26002 

Oxfam Fair Trade 

BIO Honing crème 250 g
250 g 

Brazilië, Mexico
 
Deze bloemenhoning (polyflor) wordt geoogst 
door kleine imkergroepen. Product uit biologische 
landbouw. Niet aanbevolen voor kinderen jonger 
dan 1 jaar.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26009 

Oxfam Fair Trade 

BIO Honing crème 450 g
450 g 

Brazilië, Mexico
 
Deze bloemenhoning (polyflor) wordt geoogst 
door kleine imkergroepen. Product uit biologische 
landbouw. Niet aanbevolen voor kinderen jonger 
dan 1 jaar.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26016 

Oxfam Fair Trade 

BIO Honing crème 700 g
700 g 

Brazilië, Mexico
 
Deze bloemenhoning (polyflor) wordt geoogst 
door kleine imkergroepen. Product uit biologische 
landbouw. Niet aanbevolen voor kinderen jonger 
dan 1 jaar.

 
 Ontbijt, honing, agave - 26015 

Oxfam Fair Trade 

BIO Agavesiroop
360 g 

Mexico
 
Agavesiroop, in een top down knijpfles van 100 
% gerecycleerde PET is een lekker alternatief 
voor suiker. Het bevat 70 tot 90 % fructose, 
en bijzonder weinig glucose. Je hebt daardoor 
slechts een kleine hoeveelheid nodig om je 
gerechten een even zoete smaak te geven. Deze 
siroop wordt op natuurlijke en biologische wijze 
gewonnen uit de plant Agave Tequilana in Mexico.
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 Suiker - 26701 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rietsuikerklontjes
500 g 

Paraguay
 
Ongeraffineerde biorietsuiker in klontjes.

 
 Suiker - 26703 - Oxfam Fair Trade 

BIO Mascobadorietsuiker
1 kg 

Filipijnen
 
Integrale, ongeraffineerde biologische 
rietsuiker die alle gezonde bestanddelen van 
de plant bewaart. Een natuurlijk en volwaardig 
voedingsproduct. Ter plaatse verpakt.

 
 Suiker - 26712 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rietsuikersticks 4 g x 1000
4 kg 

Paraguay
 
Ongeraffineerde biologische rietsuiker in sticks 
van 4 gram.

 
 Suiker - 26714 - Oxfam Fair Trade 

BIO Rietsuiker tetra
500 g 

Paraguay
 
Biologische rietsuiker verpakt in een handig bio-
based Tetra Pak, PFAS vrij, 100 % recycleerbaar. 
Gebruiksvriendelijke doseerdop en makkelijk op te 
bergen dankzij de stevige verpakking.

BIO rietsuiker 
“Dankzij fair trade konden we groeien en 
evolueren als coöperatie. Ondertussen 
hebben we onze eigen fabriek en maken 
we zelf onze eindproducten. Dit heeft 
een diepe impact op mijn leven en dat 
van mijn kinderen.”

Antonio Maldonado, producent van Manduvirá 

Lees het verhaal van deze partner!
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Wereldkeuken
Granen en deegwaren uit de hele wereld, 
daarmee leg je de basis van culinair succes. 
Specerijen en exotische vruchten maken het 
geheel compleet.

Lees het verhaal van deze partner!
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 Rijst & granen - 17105 - Oxfam Fair Trade 

BIO Witte jasmijnrijst 5 kg
5 kg 

Thailand
 
‘Hom Mali’ is een traditionele rijstsoort uit 
Thailand met een stevige korrel en een natuurlijk 
jasmijnparfum. Product van biologische 
landbouw. Nu verkrijgbaar in een grootverpakking 
van 5 kg, verpakt in een papieren zak. Ideaal voor 
grootkeukens, catering, evenementen. Bereiding: 
(2 koppen water voor 1 kop rijst) Spoel de rijst in 
een zeef onder stromend water.

 
 Rijst & granen - 27100 - Oxfam Fair Trade 

BIO Witte rijst
1 kg 

Thailand
 
De ‘Hom Mali’ witte rijst staat in Thailand 
aangeschreven als kwalitatief hoogstaand. Het 
is een traditionele, sterk geurende rijstsoort. De 
korrel is stevig. Hij heeft een fijne smaak en een 
natuurlijk jasmijnparfum. Ter plaatse vacuüm 
verpakt.

 
 Rijst & granen - 27101 - Oxfam Fair Trade 

BIO Volle rijst
1 kg 

Thailand
 
De ‘Hom Mali’ volle rijst staat in Thailand 
aangeschreven als kwalitatief hoogstaand. Het 
is een traditionele, sterk geurende rijstsoort. De 
korrel is stevig. Hij heeft een fijne smaak en een 
natuurlijk jasmijnparfum. Ter plaatse vacuüm 
verpakt.

 
 Rijst & granen - 27111 - Oxfam Fair Trade 

BIO Basmatirijst
500 g 

India
 
De basmati (betekent letterlijk ‘koningin van 
de geur’) uit India kenmerkt zich door zijn 
lange, slanke droogkokende rijstkorrel met een 
natuurlijk parfum en verfijnde smaak. Biologisch 
verbouwd.

 
 Rijst & granen - 27109 - Oxfam Fair Trade 

BIO Basmati-Jasmijn rijstmix in 
builtjes
500 g 

India, Thailand
 
Heerlijke mix van 50 % basmatirijst en 50 % 
jasmijnrijst met een exotische, oosterse smaak. 
Verpakt in handige builtjes.

 
 Rijst & granen - 27008 - Oxfam Fair Trade 

BIO Quinoa
500 g 

Bolivia
 
Quinoa is een traditioneel en zeer voedzaam 
gewas uit de Andes. Glutenvrij en licht 
verteerbaar. Biologisch verbouwd.

 
 Rijst & granen - 27013 - Oxfam Fair Trade 

BIO Trio van quinoa
500 g 

Bolivia
 
Trio van witte, rode en zwarte quinoa uit de Andes 
met een lekkere nootachtige smaak. Ideaal bij 
barbecue of in een maaltijdsalade. Klaar in een 
handomdraai.
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 Wereldkeuken - 27055 - Oxfam Fair Trade 

BIO Couscous
500 g 

Palestina
 
De tarwe voor deze BIO couscous wordt geoogst 
in Jenin, waar het vervolgens verwerkt wordt tot 
volkoren meel. In Jericho wordt het meel door 
vrouwengroepen handgerold tot heerlijke maftoul, 
de Palestijnse couscous-variant.

 
 Wereldkeuken - 27113 - Oxfam Fair Trade 

BIO Worldmix: basmatirijst, 
linzen, quinoa
250 g 

Bolivia, India
 
Deze kleurrijke mix van basmatirijst, rode linzen 
en zwarte quinoa voegt een vrolijke noot toe aan 
al je favoriete gerechten.

 
 Wereldkeuken - 27114 - Oxfam Fair Trade 

BIO Worldmix: jasmijnrijst, 
mungbonen, rode quinoa
250 g 

Bolivia, India, Thailand
 
Deze klaar-in-15-minuten rijstmix met mungbonen 
en rode quinoa geeft een frisgroen accent aan 
je gerecht. Perfect voor een lichte maar toch 
verzadigende lunch of diner. Mungbonen zijn rijk 
aan kalium, vezels, vitamine B, mineralen en lichter 
verteerbaar dan andere boonsoorten. Door het hoge 
aantal aan eiwitten zijn mungbonen de perfecte 
vleesvervangers.

 
 Wereldkeuken - 27503 - Oxfam Fair Trade 

Palmharten
410 g 

Peru
 
Kant-en-klare palmharten. Deze exotische 
delicatesse smaakt heerlijk gegrild, in salades, 
als garnituur op pizza of gegratineerd met kaas. 
Ook heerlijk om soep van te maken. Vergelijkbare 
groenten zijn asperges, schorseneren en 
artisjokken.

 
 Wereldkeuken - 27506 - Oxfam Fair Trade 

BIO Kokosmelk
40 cl 

Thailand
 
Smeuïge kokosmelk van geperst vruchtvlees 
van kokosnoten. Bruikbaar in de keuken in zowel 
hartige als zoete gerechten. Verpakt in een 
gemakkelijk te openen blik.

 
 Wereldkeuken - 28311 - Oxfam Fair Trade 

BIO Wittepeperbollen
110 g 

Sri Lanka
 
Witte peperbollen in een handig hersluitbaar 
zakje.

 
 Wereldkeuken - 28312 - Oxfam Fair Trade 

BIO Zwartepeperbollen
85 g 

Sri Lanka
 
Zwarte peperbollen in een handig hersluitbaar 
zakje.

 
 Wereldkeuken - 28021 - Oxfam Fair Trade 

BIO Extra vierge olijfolie
50 cl 
Palestina

Biologische olijfolie van koude persing. Deze olie 
is extra vierge, lees: van hoge kwaliteit. Oxfam Fair 
Trade koopt deze ‘Extra virgin’ biologische olijfolie 
in de Westelijke Jordaanoever. Landbouw is voor de 
Palestijnen de belangrijkste bron van inkomsten. 
Dankzij de eerlijke handel vinden de Palestijnse 
boeren toch enige afzetmarkt en kunnen ze 
investeren in de uitbouw van hun organisatie.
Met de verkoop van deze olijfolie steunt Oxfam Fair 
Trade het recht van het Palestijnse volk op een 
leefbare staat.
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Frank
Vertegenwoordiger
B2B
+32 (0)495 25 64 58
frank.vandooren@oft.be

Ariane
Contactpersoon
Retail
+32 (0)9 218 88 86
ariane.daeze@oft.be

Tilly
Vertegenwoordiger
Catering
+32 (0)9 218 79 50
tilly.verhellen@oft.be

Johnny
Vertegenwoordiger
Export
+32 (0)9 218 88 89
johnny.devisscher@oft.be

Vertegen-
woordigers
Contacteer onze verkoop-
dienst. Zij adviseren je en 
laten je kennis maken met 
ons eerlijk aanbod.



Productcatalogus 0 5 / 2 0 2 242 groep

Ik 
zorg 
voor 
jouw 
koffie

oxfamfairtrade.be ed.oft: ME22 - 073




