
Promoties Week van de Fair Trade van 6 tot en met 16 oktober

fair Boordevol 
promoties en 

kortingen

Promoties geldig in alle Oxfam-Wereldwinkels van 06/10/2021 t.e.m. 16/10/2021 - Zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn incl. BTW

 - € 2
BIJ AANKOOP VAN  

2 PAKJES KOFFIE  

250 G



Een eerlijke 
prijs en zo 
veel meer!

Fair én bio: 
meer dan 50% van ons 
assortiment is ook bio

BIO Witte jasmijnrijst 
1 kg € 5,25

BIO Melkchocolade zout-karamel 100 g € 2,20 
BIO Honing crème 250 g € 3,20

BIO Citroenthee 1,8 g x 20 builtjes € 1,95

Thee met biohoning, stukje eerlijke 
chocolade erbij?

 Ideaal voor het fair-uurtje!

Versgeperst Belgisch appelsap 20 cl 
(in omschakeling naar BIO) € 0,50
(exl. leeggoed) (ook verkrijgbaar in 1 l)

JUSTE Blond bier 
33 cl € 1,45 (exl. leeggoed)

Om oprecht van te genieten: 
Belgisch ambachtelijk bier met 
lokale gerst en hop, afgewerkt 
met fairtrade-ingrediënten.

Fair van 
eigen bodem

Verduurzaming 

koffieketen door inzet 
op agro-ecologie: 2 op 3 

koffies zijn reeds bio 

BIO Ethiopiakoffie gemalen 
250 g € 4,85

Koffie van de bakermat. Heerlijk 
zacht en vol, bio en verkwikkend.

(ook beschikbaar in koffiebonen)

Pesto met basilicum 
130 g € 3,95

Voor rechtvaardigheid en 
tegen machtsconcentratie, 
veraf of dichtbij
BIO Volkoren Spaghetti 500 g van Libera Terra
€ 2,45
Libera Terra boert op Italiaanse gronden, bevrijd 
uit handen van de maffia. De onvergelijkbare 
smaak van vrijheid. Buon appetito!

Zeezout mix groene 
kruiden 60 g € 4,40 

BIO Wittepeperbollen 
110 g € 4,85

Basisproducten 
voor elke keuken

Het grootste fairtrade-assortiment, dat vind je in de 
wereldwinkel! Maar we bieden meer dan eerlijke prijzen. Om 
je te laten kennismaken met onze producten kan je tijdens 
de Week van de Fair Trade tijdelijk genieten van enkele 
interessante promo's (zie volgende pagina's). En hoewel 
kortingen een vreemde combinatie lijken met eerlijke prijzen, 
mag je er gerust in zijn dat onze handelspartners steeds 
kunnen rekenen op een vastgelegde fairtradeprijs en -premie. 
Van deze acties genieten zowel jij als de boer. Hoe meer 
producten we bij hen kunnen afnemen, hoe groter onze impact.
Heb je niets nodig? Aarzel niet om binnen te springen voor een 
babbel met één van de vrijwilligers. Ze geven je graag meer info 
over de wereld achter de winkel. 

Zet je tanden in 
de strijd voor 
een leefbaar 
inkomen 

Bite to Fight 
notenchocolade 
47 g € 0,95

Lees er alles over in de 
binnenkant van deze 
folder

Op weg naar 
duurzamere 
verpakking

BIO Rietsuiker tetra 
500 g € 2,75  

In een 100 % recycleerbaar 
bio-based Tetra Pak.

(ook verkrijgbaar in klontjes)

Solidariteit met 
dappere Palestijnse 
boeren

BIO Vierge olijfolie
500 ml € 12,35

vegan

Erkende 
kwaliteit 
door experts 

Campesino 
Chardonnay 
75 cl, € 7,50

De 
Campesino 

chardonnay viel 
bijzonder goed in 
de smaak bij een 

vergelijkende test met 
wijnen uit de streek.

Meer info: test-
aankoop.be

Ons vakmanschap drink je met verstand.2 fair 3 fair



Liever geen ‘koffie verkeerd’? 
Kies dan eerlijke koffie van 
de fairtradepionier.

BIO oploskoffie
100 g

BIO Highland
rond & fris fruitig

bonen of gemalen 
250 g

pads 112 g

Oxfam-koffie: pittig, kruidig, fruitig, intens, mild, single origine in 250 g en 1 kg … 
Voor elke koffieliefhebber is er een match. Dit jaar bestaan we 50 jaar. Sinds 
1971 onderscheidt Oxfam-koffie zich met kwaliteit en positieve impact voor de 
koffieboer.
Koffie uit Tanzania was samen met rietsuiker uit Cuba ’s lands eerste product uit 
eerlijke handel. We mean business … en na een halve eeuw kénnen we de business 
als geen ander. 

BIO Decaf
vol & lichtzoet
gemalen 250 g pads 112 g

Mokka
intens & romig

gemalen 
250 g

African Blend
krachtig & pittig 

gemalen 
250 g

Dessert
vol & rijk
gemalen 

250 g

€ 3,55
€ 2,60

€ 2,85

 € 2,85

€ 3,65

€ 3,50

€ 3,35

€ 2,30

€ 4,55

BIO Ethiopia
 zoet & floraal

bonen of gemalen 
250 g

BIO Congo
vol & fruitig

bonen of gemalen 
250 g

BIO Peru
intens & nootachtig

gemalen 
250 g

€ 4,10

€ 3,80

€ 4,85

- € 2
*Geldig op alle 250 g verpakkingen (gemalen en bonen), pads 112 g, capsules 52 g, en oploskoffie 100 g.  
Combineren mag. 1 bon per klant. Bon geldig van 06/10/2021 t.e.m. 16/10/2021 in de Oxfam-Wereldwinkels.  
Enkel cumuleerbaar met andere acties in deze Week van de Fair Trade 2021-folder.

BO
N

bij aankoop van 2 pakjes Oxfam-koffie*

Koffie overal, voor iedereen. Thuis en op het werk, 
wanneer je tijd hebt om te genieten of wanneer je 
snel-snel een opkikkertje nodig hebt. Voortaan zet 
je met één druk op de knop een kopje state of the art 
koffie. Fair trade én bio bovendien.
Composteerbaar & duurzaam verpakt.
De koffiecapsules van Oxfam Fair Trade zijn voor 
100% van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen 
gemaakt. De capsule, de sluiting en natuurlijk de 
koffie zelf, kunnen in een industriële installatie in 12 
weken tot kwalitatieve compost verwerkt worden. De 
capsules zijn volledig luchtdicht, waardoor een  
FSC-kartonnen doosje volstaat om de kwaliteit van 
de koffie te garanderen.

BIO Espresso uit Bolivia, India en Peru 80 % arabica, 
20 % robusta. Krachtig en vol.
BIO Lungo uit Mexico, Bolivia en Peru 100 % arabica. 
Rond en fris fruitig.

Nieuw! 
Koffiecapsules, 
fair & 
bio.

€ 3,85

5 fair

4 fair



Spread 
the love

Melkchocolade 50 g
Pralinéchocolade 48 g
Notenchocolade 47 g
Fondantchocolade 50 g
BIO witte chocolade 50 g

€ 0,95 BIO chocodrinkpoeder 
2 x 375 g  

€ 7,30

€ 3,65
voor 2

Noussines 
2 x 280 g 

€ 18,90

€ 9,45
voor 2

BIO Choco zonder palmolie
met noten 

400 g 

€ 4,75

Met deze chocolade strijden 
we voor een leefbaar inkomen 
voor de cacaoboeren. 
oxfamwereldwinkels.be/
bitetofight 

Zet je tanden 
in eerlijke 
chocolade 

3+2 
gratiS

Combineren mag.

€ 2,85
voor 5

€ 4,75 1+1 
gratiS

BO
N 1 tablet Bite to Fight

melkchocolade 200 g 
t.w.v. € 3,15

Bon geldig van 06/10/2021 t.e.m. 16/10/2021 in alle Oxfam-Wereldwinkels. 1 bon per klant. 
Enkel cumuleerbaar met andere acties in deze Week van de Fair Trade 2021-folder. 

Bij aankoop van minstens € 30 in de Oxfam- 
Wereldwinkel. (excl. leeggoed)

GRATIS

€ 3,15 € 3,05

   Choco 
       Noten             Fondant

      400 g                 400 g

6 fair 7 fair

PALMOLIEVRIJ



Einde werkweek, een feestelijk moment of gewoon 
eentje ‘voor de gezelligheid’. Een lekker aperitief kan 
smaken. Wanneer de ingrediënten fair trade (en bio) 
zijn, dan is dat dubbel genieten. 

Lokaal en werelds
FAIRE wijnen, JUSTE bieren

Merlot
Argentinië • La Riojana
Druif: merlot
Soepel & fruitig
Lekker bij: ratatouille, 
ossobuco, pasta en gevogelte
75 cl

 € 31,50 

€ 26,25 
voor 6 flessen

JUSTE Bruin 33 cl

€ 7,80 

€ 3,90*

voor 4 flesjes

JUSTE Tripel 33 cl

€ 7,80 

€ 5,85*

voor 4 flesjes

5+1GRATIS

Belgisch bier, 
ambachtelijk 
gebrouwen met 
natuurlijke, 
lokale en eerlijke 
ingrediënten.

3+1
GRATIS

BIO rum 1 jaar
Uit Paraguay  
70 cl € 24,95
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*(exl. leeggoed)

Sauvignon Blanc 
Chili • Sagrada Familia
Druif: sauvignon blanc
Jong & fruitig
Lekker bij: rijstgerechten, zachte curry’s 
en als aperitief.
75 cl

€ 28,50

€ 23,75 
 voor 6 flessen

2+2
GRATIS

Acties geldig van 06/10/2021 
t.e.m. 16/10/2021 in alle 
Oxfam-Wereldwinkels. Enkel 
cumuleerbaar met andere acties 
in deze Week van de Fair Trade 
2021-folder.

*(exl. leeggoed)

Naar believen  
aperitieven

Babbel & knabbel!

FAIRE COCKTAIL: 
REBEL WITH A CAUSE.

INGREDIËNTEN:  
• 45 ml BIO rum 
• 1 blikje BIO apple-ginger 
• ½ tl honing 
• 20 cl citroensap 
• 40 cl appelsap

BEREIDING:  
Giet de rum, citroensap, 
honing en appelsap in een 
longdrinkglas met veel 
ijsblokken.Even roeren en 
dan afwerken met een blikje 
BIO Apple-ginger. 
Decoreer met een schijfje 
appel. Bottoms up!

Sinds kort zit rum in de lift en 
is het een gedegen concurrent 
van whisky. Vroeger werd het 
piratendrankje snel naar het 
verdomhoekje van ‘mierzoet spul’ 
verwezen, maar tegenwoordig 
wordt rum door 
kenners gesmaakt: 
op zichzelf als 
digestief én in een 
heerlijk frisse 
cocktail.

BIO vloeibare honing
Uit Brazilië  

250 g € 3,65

Vers Belgisch appelsap 
(in omschakeling naar bio)  
1 L € 2,50 (excl. leeggoed)

BIO  
apple-ginger

33 cl € 1

2+1 
gratiS

Yucachips Taco 
Krokante chips van yuca (cassave)  
met tacokruiden uit Costa Rica  
150 g

€ 8,85

€ 5,90 
 voor 3 pakjes

8 fair 9 fair



Seepje
wasmiddel

It's not an issue, with a 
Happy Tissue!
Met deze zakdoek nies, huil of lach je met vreugde  
Het bedrijf 'The Good Roll' maakt van elke nood een 
deugd. Toiletpapier en nu ook papieren zakdoeken 
in onweerstaanbaar leuke verpakkingen, voor 
hartverwarmende doelen.

• 100% boomvriendelijk (EU Ecolabel & NORDIC SWAN)
• Superzacht en supersterk 3-laags
• Helder witte kleur papier
• Zonder chloor, kleur- en geurstoffen

Seepje wast de wereld mooier  
én schoner.

• Eerste fairtradewasmerk van 
Europa

• Op weg naar 100% natuurlijk
• Fles gemaakt van 97% 

gerecycleerd plastic
• Vloeibaar wasmiddel voor bonte 

was en witte was
• 2 parfums: lentegeur &  

vrij-en-blij-geur

2+1
gratis

2de

aan
-50%

Handcrème op 
basis van kokosolie 
en baobab 50 ml
€ 9,90

Poets de 
wereld blij

Een schonere en 
mooiere wereld is 
hun doel, eerlijke 
handel in natuurlijke 
'superschillen' uit 
de Himalaya hun 
middel. Wasmiddel, 
afwasmiddel, 
handenzeep ... Seepje 
werkt met de schillen 
van de Sapindus 
mukorossi-vrucht 
uit Nepal. Die bevat 
natuurlijke zeep. 
Iedereen wordt blij 
van Seepje ... dankzij 
eerlijke handel: de 
Nepalese boeren, 
jij, de winkels en de 
helden in hun sociale 
werkplaatsen. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, wijzigingen en correcties en zijn niet cumuleerbaar met eventuele 
andere acties of promoties. Je kan op elk moment de correcte prijzen vinden op oxfamwereldwinkels.be/producten.

Combineren mag.

Actie geldig van 06/10/2021 
t.e.m. 16/10/2021 in alle Oxfam-

Wereldwinkels. Enkel cumuleerbaar 
met andere acties in deze Week van 

de Fair Trade 2021-folder.

Oxfam-koffie 
overal, ook 
op het werk!  
Verwen jouw bezoekers en collega’s met 
een kop fairtradekoffie van Oxfam en 
je zet meteen de ‘juiste’ toon: een kop 
eerlijke koffie aanbieden is het duurzame 
visitekaartje bij uitstek!

Ons complete assortiment komt tegemoet aan de 
wensen van elke koffieliefhebber, eender waar en 
wanneer: bonen, gemalen, pads en nu ook met één druk 
op de knop, dankzij de nieuwe bio-composteerbare 
koffiecapsules. Handig in elke meeting room. (zie p. 5)

De Oxfam-koffieservice voorziet bovendien het perfecte 
koffietoestel, specifiek geschikt voor jouw bedrijf.
Op oxfamfairtrade.be/koffieservice kom je hier meer over 
te weten. Zij zijn al overtuigd:

Mady Verlaeckt, team leader bij 
maatwerkbedrijf Den Azalee:

“De koffie wordt door onze klanten 
en meer dan 300 werknemers 
enorm gesmaakt. We kunnen 
als groot bedrijf beslist een 
samenwerking met Oxfam Fair Trade 
aanraden. Niet in het minst om de 
geweldige service en kwaliteit, 
maar ook om de duurzaamheid die 
dit partnerschap onderschrijft.”

Koen Honoré, verantwoordelijke 
aankoop en logistiek bij Groep Intro:

“Het is kwalitatieve en lekkere 
koffie, we zijn er heel blij mee! 
We zijn de Oxfam-projecten heel 
genegen. Oxfam werkt nauw samen 
met haar handelspartners en 
weet bijgevolg waar elk boontje 
vandaan komt. Dat vonden we een 
belangrijke factor in onze keuze 
van leverancier.”
 

Mady Verlaeckt en haar teamgenoot bij Den Azalee.

10 fair 11 fair

€ 18,00

€ 13,5
voor 2



Doe mee met 
De Langste Koffieklets
Wake-up call 
voor eerlijke 
handel

6 tot 16 oktober
#WeekvandeFairTrade2021

Draag 
ook een 

uurtje bij!

oxfamwereldwinkels.be/koffieklets

meer info: 
oxfamwereldwinkels.be/
koffieklets
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