Férová snídaně
V pátek 13. května 2016 pořádala Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s v
„kaštanech“ za kostelem v Nepolisech férovou snídani. Chtěla tak za účasti starostů
obcí z regionu veřejně podpořit myšlenku Fair trade obchodu.
Co je Fair trade ?
Myšlenka Férové snídaně Na Zemi je velmi prostá: sejít se v parku, na nábřeží nebo
na náměstí ve svém městě se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně
posnídat fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak stejně
jako tisíce lidí na světě oslavit Světový den pro fair trade a dát najevo svůj zájem
o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Tento způsob obchodu
dává lidem Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek. Znamená to, že zemědělci dostávají za své produkty spravedlivě
zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a při výrobě produktů není
zneužívána dětská práce. Spousta lidí vyjadřující společnou snídaní podporu fair trade
je signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje
zboží, které běžně spotřebováváme.
V roce 2012 se Férová snídaně konala v 57 městech a obcích a zúčastnilo se jí
navzdory deštivému počasí na 1800 lidí. V roce 2013 to bylo 87 míst a
2 800 snídajících, v roce 2014 snídalo na 115 místech téměř 4 500 lidí a loni již více
než 5 000 na 137 místech.
„Naše“ snídaně tak byla součástí celorepublikového happeningu na podporu těchto
produktů i lokálních potravin.
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům, kterým byly nabídnuty tyto potraviny:

Káva Langani je pěstována zemědělci ze sdružení Shileko a Telamo.
Svou bohatou a silnou chuť získává díky úrodné vysokohorské půdě,
vlhkému klima a vynikající péči v průběhu pěstování. Plantáže se
rozkládají v blízkosti řeky Mirgo, která zásobuje zemědělce
dostatečným množstvím čisté vody, což je pro pěstování kvalitní kávy nezbytné. Káva
Langani je arabika tříděná propíráním. Je známá svou chuťovou vyvážeností.

Bio Café Intensiv instant
Opravdový požitek ve Vašem šálku kávy zažijete s touto
instantní kávou. Silnější a vyvážená chuť uspokojí i náročné.

Bio Cappucafé instantní kapučíno s cukrem
Bio rozpustné Capuccino z Tanzánie oslazené třtinovým cukrem
z Paraque.
Bio Darjeeling zelený čaj (tzv. bílý) porcovaný, 50 g
Bílý čaj pocházející z oblasti Darjeeling v Indii. Vychutnejte
tajemství delikátní, květinové chuti, která je ukryta v tomto ručně
sbíraném čaji. Papír použitý na tento obal byl ručně vyrobený, je
to další příspěvek pro férové obchodování.

Bio rozpustná horká čokoláda Premium, 250 g
Země původu: Paraguay, Dominikánská Republika.
Nejjemnější čokoláda k přípravě lahodného, horkého i
studeného nápoje. Jedinečné spojení kakaa z Dominikánské
republiky a třtinového cukru z Paraguaje = nejlepší šálek
čokolády, jaký jste kdy pili.
Fotografie z férové snídaně:

Za MAS Společná CIDLINA, z.s. zpracovala Petra Pražáková

