Free style Fair Trade cooking

Hasselt, (H)eerlijke stad voor chefs
Fair Trade
Fair Trade of eerlijke handel is een type handel dat benadeelde producenten, voornamelijk
uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijkste principes
is dat de producent een eerlijkere prijs krijgt voor zijn product. Bij het bepalen van de prijs
wordt er rekening gehouden met productiekosten, maar ook met de sociale duurzaamheid
en milieukosten.
Eerlijke handel is dé manier om het lot van miljoenen boeren te verbeteren. Velen van hen
zijn nu de speelbal van onrechtvaardige handelsmechanismen, die hen verhinderen het
leven te leiden waar ze recht op hebben. Handel kan pas eerlijk zijn als deze
belemmeringen worden weggenomen.

Waarvoor staat het?
Fair Trade zorgt ervoor dat de producenten een stabiele minimumprijs krijgen voor hun
product. Deze prijs moet de boeren in staat stellen om de kosten voor duurzame productie
te dekken. De minimumprijs moet boeren beschermen wanneer de marktprijs daalt. Het
fungeert als een soort vangnet dat zekerheid moet bieden aan de boeren.
Bovenop de prijs die de afnemers betalen, ontvangt de coöperatie ook nog eens een
Fairtrade premie. De boeren beslissen democratisch waar ze deze premie aan besteden. In
de meeste gevallen wordt dit geld gebruikt voor de bedrijfsontwikkeling of voor
gemeenschapsprojecten.
Ook zijn er op sociaal vlak verbeteringen. De boeren moeten zich verenigen in
democratische, goed bestuurde organisaties. Hierdoor hebben ze een betere
onderhandelingspositie. De boeren moeten natuurlijk wel voorzien in goede
werkomstandigheden. Kinderarbeid en discriminatie worden niet getolereerd.
Fair Trade houdt zich in grote mate ook bezig met het milieu. Zo is er een lijst van verboden
chemische producten en een verbod op het gebruik van GMO’s (genetisch gemanipuleerde
producten). Men wil de boeren stimuleren om aan biolandbouw te doen en hierbij
milieuvriendelijke landbouwmethoden te gebruiken.

Fair Trade kopen?
Deze producten zijn steeds meer te vinden in de lokale grootwarenhuizen, winkels,
horecazaken,… Producten uit de eerlijke handel zijn herkenbaar door volgende logo’s:

Natuurlijk kan men ook terecht in de Oxfam-Wereldwinkels. In Hasselt zijn er twee:
 Dorpstraat 31, Hasselt
 Sint-Maartenplein 48, Stevoort

Wat?
Heel wat producten uit je Oxfam-Wereldwinkel kopen ze rechtstreeks aan bij producenten
in het Zuiden. Je vindt ze in de winkel onder de merknaam Oxfam Fair Trade. Ze verkopen
ook producten van andere leveranciers en beperken zich daarbij niet alleen tot voeding. In
de wereldwinkels vind je een ruim aanbod van origineel artisanaat, cosmetica, speelgoed
en schrijfwaren.

Hier een overzicht van wat de webwinkel van Oxfam te bieden heeft:
 Drinken:
o Rode wijn
o Witte wijn
o Rosé
o Schuimwijn
o Dessertwijn
o Sterke drank
o Fruitsap
o Frisdrank
 Koffie & Thee
 Snacks
o Chips
o Noten
o Chocolade
o Snoepjes
o Koeken & granenrepen
o Gedroogd fruit
 Ontbijt & Beleg
o Broodbeleg
o Ontbijtgranen
o Honing
o Chocodrink
o Suiker
 Koken & Bakken
o Granen en deegwaren
o Sauzen
o Olie en azijn
o Conserven
o Kruiden en specerijen
o Gebak
http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/producten

Korte keten
De korte keten in de landbouw is een afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie
bestaat tussen de producent en de consument. Daardoor blijven zij verbonden met hun
directe regio en diens sociale, culturele, ecologische en economische eigenschappen. De
korte keten is een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen.

Voordelen
Korte keten brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo ontstaat er in de eerste plaats
opnieuw een band tussen de consument en de producent waar het product afgenomen zal
worden.
De producent bepaalt zelf de prijs, productiemethode en het aanbod. Zo wordt er een
eerlijke prijs voor een eerlijk product gevraagd. De consument heeft zekerheid van de
afkomst van het product waarin hij geïnteresseerd is. Hier steun je meteen ook de lokale,
kleinschalige bedrijven mee. Vaak, maar zeker niet altijd, werken ze volgens de principes
van de biologische landbouw.

Lokale landbouwers en producenten
Frank Wouters
Appels en Peren
Stevoortse Kiezel 211, Stevoort
011/25 49 02
Jos Vankroonenborg
Groenten en Fruit
Stevoortse Kiezel 326, Stevoort
011/59 15 70
Hoeve Ter Janne
Scharrelvarkensvlees
Jannestraat 123, Stevoort
011/31 48 38
Peter Meynen
Aardbeien
Wijerstraat 64, Spalbeek
011/31 31 53
Luc Menten
CLA en omega-3 melk
Molenstraat 109, Spalbeek
011/25 00 08
Robert Jordens
Verse hoevemelk
Kempische Steenweg 501
011/72 52 64
Alexander Duchamps
Geitenmelk en ijs
Oosterbeekstraat 30
011/59 13 32

Maria Philippaerts-Geerdens
Rundsvlees
Trekschurenstraat 61
Hermans
Appels
Nitsemstraat 6, Stevoort
011/31 10 82
Herkenrodeboer Pieter
Coopmans
Bio-hoevewinkel
Olmenbosstraat 12, Stokrooie
Koen Meuwis bioboer
Aardappelautomaat
Nieuwe-Winningstraat 13,
Hasselt

Jessenhofke
Biologische brouwerij
Simpernelstraat 17, Kuringen

Baerts-Geboes
Korte keten brood
Rijkelstraat 36, Tuilt

Versmarkt Carine & Benny
Puur Limburgse producten
Groenstraat 15, Kuringen

Alle lokale boeren en verdelers van Fairtradeproducten kan je ook zelf terugvinden op
www.fairtradegemeenten.be

Boeren organiseren zich
Vandaag de dag voelen boeren in heel de wereld zich
vaak als een speelbal van de geglobaliseerde markten.
Zo zijn boeren vaak de dupe van onstabiele prijzen,
die ze krijgen voor hun product.
Om het heft in eigen handen te krijgen, organiseren
boeren zich in coöperatieven of andere
samenwerkingsverbanden. De focus ligt daarbij vooral
ook op het herstellen van meer rechtstreekse relaties
tussen de voedselproducenten en de consumenten.
Puur Limburg

Wat?
Puur Limburg is een overkoepelend merk voor producten van Limburgse bodem. Deze
producten hebben een relatie met de provincie ofwel door de productie die in Limburg
plaatsvindt, ofwel doordat het verweven is met de tradities van deze regio. We spreken van
verse, houdbare producten voor dagelijks gebruik of cadeauproducten.

Assortiment


Dranken







Etenswaren










Sappen
Bieren
Wijnen
Sterke drank
Confituur
Stroop
Siroop
Koekjes
Snoep en chocolade
Mosterd, olie en sauzen
Meel

Cadeau




Geschenkmanden
Cadeauverpakkingen
Allerlei

Webwinkel: http://webshop.puurlimburg.be/

Afhaalpunten
Eurospar - Hasselt (Godsheide)
Zandstraat 125
3500 Hasselt

Voeding Carine en Benny - Kuringen
Groenstraat 15
3511 Kuringen

Voedselteams

Wat?
Een Voedselteam is een groep mensen van in de buurt die samenwerken voor de aankoop
van biologische groenten en fruit, zuivel,vlees, brood. In dit geval gaat het vooral om
streek- en seizoensproducten.
Bestellen kan via de webwinkel met een unieke bestellijst. Na bestelling wordt er op een
vast afgesproken dag wekelijks geleverd aan een voor elk team beschikbaar depot.
Meestal een garage of schuurtje van een van de leden.
Afrekenen is heel makkelijk. Maandelijks stort elk lid het bedrag waarvoor hij/zij een
bestelling heeft geplaatst op een gezamenlijke rekening. Vanaf deze rekening wordt dan
het totaalbedrag betaald.
Info: http://www.voedselteams.be/
Webwinkel: http://boerenvoedsel.be/webwinkel/voedselwinkel/

Afhaalpunten
Voedselteam Hasselt
Zuivelmarkt
3500 Hasselt
Voedselteam Zelfoogsttuin (Sint-Lambrechts-Herk)
Siegersveld
3500 Sint-Lambrechts-Herk
Bij Hartenboer AC De Wroeter
Voedselteam Kempenhof (Vrijdag)
Kempenhof 25, Kiewit
Voedselteam Kuringen Swijsenhof (Woensdag)
Schimpenstraat 118, Kuringen

Hartenboer

Wat?
Hartenboer is een logistiek platform waar de Limburgse voedselteamboeren hun producten
kunnen aanbieden aan de consument. Binnen dit platform zijn de boeren onderverdeeld in
verschillende vakgroepen. Op deze manier kunnen ze sneller op specifieke vragen
antwoorden, wat ook een voordeel oplevert voor de afnemers. Ze werken via een
webwinkel waarbij het heel makkelijk is om bestellingen te plaatsen. Deze kunnen wekelijks
afgehaald worden in de afhaalpunten op vooropgestelde leveringsdagen (zie uitleg
Voedselteams).

Assortiment
 Seizoensgroenten
 Fruit en fruitbereidingen: appelen, peren, bessen, aardbeien, fruitsap, confituren,
coulis,...
 Brood, gebak, pizza´s, groentetaarten,...
 Runds-, varkens-, lamsvlees,
gevogelte, konijn,...
 Melk, kazen, zachte zuivel en zuiveldesserts
Webwinkel: http://www.boerenvoedsel.be/webwinkel/hartenwinkel/index.php

Hoeve Het Blokhuis
Dit is een volledig nieuw voedselproject. Een speciaal en ook sociaal
samenwerkingsverband tussen boer en klant. Op de hoeve worden verschillende soorten
voedsel aan de consument aangeboden. Voedsel dat op een milieuvriendelijke en
diervriendelijke manier geproduceerd is. De bedoeling is dat er zonder tussenstations
gewerkt wordt, alles wordt rechtstreeks aan de klanten verkocht. In ruil voor garantie in
afname, krijgen de klanten zelfs ook zeggenschap in de dagelijkse werking van de boerderij.
Zo worden ze nóg nauwer betrokken bij deze ecologische boerderij en krijgen ze een band
met de voedselproductie.

Assortiment





Rundsvlees
Kippenvlees
Eieren
Groentepakketten

Bestellen kan via de website: http://www.hoevehetblokhuis.be/

Afhaalpunten
 Grote Breemstraat, Hasselt
 Keizel, Diepenbeek
 Op de boerderij zelf kunnen natuurlijk ook pakketten worden afgehaald

Product in de kijker op AMUSE
De IJsboetiek
Schouterveldstraat 50, Tuilt
www.deijsboetiek.be
0486 91 88 63
Roomijs
Dit is ijs wordt gemaakt op basis van korte keten geitenmelk. Verder wordt het ijs bereid
met allerlei Fair Trade producten zoals bijvoorbeeld Fair Trade suiker, koffie en bananen.

Den Boogerd
Karestraat 35, Zelem
www.denboogerd.be
013 44 40 46
Appelsap
Stropen
 Pruimenstroop : zalig zoet en zacht, heerlijk op pannenkoeken of op de boterham.
 Zomerstroop : heeft iets meer pit door de kersen en de zwarte bessen die eraan
toegevoegd worden.
 Rinse appelstroop : meer dan 70 % appelen geven een stevige stroop. De ijzerbom
onder de voedingswaren.
 Kweeperenstroop : verrassend lekker en een ontdekking in combinatie met
schimmelkaas of wildpaté.
 Perengietstroop : vloeibaar goud. Proef in combinatie met poffertjes of wentelteefjes
en je wilt niets anders meer.


Perenstroop : idem, maar als smeerbare variant.

 Appel-bietenstroop

Lamsvlees den Boogerd
Walnotenolie
De koudgeperste walnotenolie van Den Boogerd wordt enkel gemaakt van inlandse
noten van goede kwaliteit. Deze lichtgekleurde olie heeft een zeer geparfumeerde smaak
en is anders dan gewone oliën. Hij zal je verrassen omdat de smaak nog fruitiger is en
minder gebrand dan andere soortgenoten.

Alex Vanbrabant
Kuringersteenweg 29, Hasselt
011 25 34 17
Fair Trade Speculaas
Bakker Alex Vanbrabant zet de Fair Trade Speculaas in de kijker. De Mascobadorietsuiker van de Filipijnen is volgens hem een prima ingrediënt voor het maken van
heerlijke speculaas.

IOOP (Maya - Seven arrows)
Heidestraat 2A, Hasselt
www.maya-seitan.be
011 87 30 64
Tofu
Tofu is een product gemaakt van gele sojabonen. Deze sojabonen worden geweekt,
gekookt en daarna gezeefd tot sojamelk. Wanneer er nigari (zeezout zonder natrium)
wordt toegevoegd, ontstaan er wolkjes van soja-eiwit. Dit wordt geperst en gekoeld tot
een zijdezachte structuur met een erg volle smaak.
Er zijn verschillende manieren om het te bereiden. Je kan het rauw gebruiken, marineren
en bakken, koken en zelfs frituren. Tofu geeft u enorm veel mogelijkheden om een lekker
gerecht klaar te maken.

Seitan
Alle vleesgerechten kunnen ook met Seitan gemaakt worden. Deze vleesvervanger is een
deeg van tarwegluten met een erg hoge voedingswaarde dat gekookt wordt in een
aromatische bouillon van shoyu en kruiden. Op deze manier ontstaat de heerlijk hartige,
sappige Maya Seitan.
Het is heel erg makkelijk te bereiden. Seitan is op zich al gekookt en is dus al gaar. Enkel
wanneer je dit product klaarmaakt met andere ingrediënten, moet je letten op de
gaartijd van deze ingrediënten. Het wordt niet taai door het langer te koken of bakken.
De makkelijkste bereiding is nog steeds een schijf seitan door de bloem te halen en dan
te bakken in de pan in een laagje olie. Zo een malse ‘biefstuk’ zal u nog nooit gegeten
hebben.

Karditsel BVBA
Goeslaerstraat 33, Lummen
www.karditsel.be
0483 54 53 95

Florence
De Florence is spierwit met een zachte inborst. Het zuivel is mooi gesloten en korrelloos.
De kaas is in een jong rijpingsstadium erg zacht van smaak maar krijgt in een later
stadium extra karakter en smaak door de eiwitafbraak onder de korst.

Corneel
Corneel is een echte herbivoor, zuiver gestremd met de werkzame bestanddelen van de
kardoenplant. De kaas voldoet aan de groeiende vraag naar eerlijk en duurzaam voedsel.
Met zijn gemengde korstflora is de Corneel een kaas met een erg karaktervolle smaak.

’T Stookkot
Oppenstraat 73, Stevoort
www.stookkot.be
0494 84 56 41
Graanjenevers
Hasselt Vieux Système 38°
Dit is een jenever met een uitgesproken moutwijnsmaak, afgewerkt met een duidelijke tint
van jeneverbes. Ondanks de robuuste moutwijnsmaak, heeft de Vieux Système toch een
zachte afdronk.
Oude graanjenever 38°
Deze jenever wordt gestookt met tarwe, in plaats van met rogge en gerst. Dit zorgt voor
een meer afgeronde, zachtere smaak. Daarom kan de Oude Graanjenever ook wel het
zachtaardige broertje van de Vieux Système genoemd worden.
Hasselt Jonge Jenever 35°
Ook deze jenever laat zich goed drinken, ondanks zijn basis van Hasseltse moutwijn. De
jenever bevat meer kruiden dan zijn collega’s, maar dat maakt hem zeker niet minder
lekker!
Fruitjenevers
Appeljenever 22°
Dit is een jenever die voor de helft uit ongefilterd appelsap bestaat. Ondersteund met
verschillende kruiden is het een ideale begeleider voor je dessert. Natuurlijk kan hij ook zo
gedronken worden.
Bessenjenever 22°
Een lekkere, dorstlessende jenever. Het duurt maanden om te maken aangezien er geen
gebruik gemaakt wordt van aroma’s. De vruchten worden maandenlang geweekt in jenever
om dit pareltje te bekomen.
Cacaojenever 40°
Dit is een echt paradepaard. Deze drank wordt gemaakt door cacaobonen te laten weken in
alcohol. Met als resultaat een niet te zoete, lichtjes bittere jenever. Het is een beetje
vergelijkbaar met fondant chocolade.

Jessenhofke
Simpernelstraat 17, Kuringen
www.jessenhofke.be
0497 66 03 88
Niet-alcoholisch gemberbier (glutenvrij) op basis van lokaal appelsap. Dit is ook zeer
lekker bij eau de bière van Père Louis.
RGLR 3,5%
De RGLR van het Jessenhofke is een uniek bier door het consequent gebruik van 3
verschillende biologische hoppen. Dit is een lichtblond bier dat perfect is voor bij de lunch
aangezien het ook heel erg verteerbaar is.
BRWN 7%
Dit is een romig bruin bier, uniek omdat dit bier enkel uit speciale mouten is gemaakt
zonder pilsmout.
TRPL 8%
Deze tripel, met een harmonieuze smaak- en geursensatie, is in Limburg al verkozen
geweest tot beste amateurbrouwsel. Het bier combineert bitterheid, zoetigheid en
kruidigheid tot een perfect geheel.
MAYA 6%
In dit experiment werd de gerst vervangen door zetmeelhoudende producten van
seitanmaker Maya. Het resultaat was een lichtblond bier met een hoge bitterheid en toch
ook een zoetzurige ondertoets.
PMPRNL 8%
Aan de tripel werden extra kruiden van Sanguisorba toegevoegd. Dit leverde een blond bier
op met een lichtrode toets. De aroma’s van citrus deinen uit in een droge bitterheid die
lang blijft duren.
RSRV 10%
Er was vraag naar een stevige quadruppel als Kerstbier. Zo is dit donkere bier, de Reserva,
ontstaan. Er wordt aangeraden het bier een jaar te laten rijpen waardoor de volle smaak
helemaal tot zijn recht komt. Natuurlijk is het bier ook goed om nu al te drinken.

Hoeve Het blokhhuis
Manestraat 59, Herk-de-Stad
www.hoevehetblokhuis.be
0497 23 36 41
Seizoensgroenten
Black Angus Steak

