
FARMER’S COFFEE FAIRTRADE
Farmer’s Coffee er basert på 100 % Arabica-bønner. Dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel og Fairtrade-merket. 
Kaffen kjennetegnes med god fylde og fin syrlighet. Det er den mest solgte Fairtrade-kaffen i Norge. Vi har også en Farmer’s Coffee 
Fairtrade-merket espresso – bittersøt og intens i smaken.

Fairtrade garanterer rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og oss som importør. Målet med Fairtrade er at 
bøndene som dyrker og høster kaffebønnene selv skal tjene mer på dem. Slik får bøndene muligheten til å sende sine barn og barnebarn på 
skolen, og gi dem tryggere oppvekstsvilkår. Produksjonen av Fairtrade-bønner skal dessuten foregå så miljøvennlig som mulig.
Les mer om Fairtrade på www.joh-kaffe.no/samfunnsansvar/sertifisert kaffe/

FARMER’S COFFEE FAIRTRADE SERVERING

FARMER’S COFFEE FAIRTRADE DAGLIGVARE

VARENAVN: ENHET VARENUMMER/EPD NR: ANTALL F-PAK I D-PAK

Farmer’s Coffee Fairtrade finmalt 90 g 1 709 690 50

Farmer’s Coffee Fairtrade extra finmalt 300 g 192 328 20

Farmer’s Coffee Fairtrade extra finmalt 1000 g 1 906 155 6

Farmer’s Coffee Fairtrade grovmalt 300 g 192 310 20

Farmer’s Coffee Fairtrade hele bønner 600 g 1 738 400 6

Farmer’s Coffee Fairtrade espresso hele bønner 1000 g 5 028 758 4

Farmer’s Coffee Fairtrade enkoppsautomat 1000 g 1 738 392 6

VARENAVN: ENHET VARENUMMER/EPD NR: ANTALL F-PAK I D-PAK

Farmer’s Coffee Fairtrade filtermalt 250 g 1 431 816 12

Farmer’s Coffee Fairtrade hele bønner 500 g 1 803 790 6

Det var ganske interessant å komme inn 
hos Joh.Johannsons kaffelaboriatorie på 
Filipstadkaia i Oslo.

Tina Kristin Johansen, hadde brent kaffe 
fra Huila distriktet i Columbia. I Huila leverer 
over 80.000 farmere sin kaffe, og det er her 
Joh.Johannson kjøper Fairtrade-merket 
kaffe til sine Farmers varianter.

Først og fremst er Farmer´s Coffee en 
kvalitetskaffe med god fylde og en fin 
syrlighet. På over 1000 meters høyde, 
der frisk fjelluft og fruktbart jordsmonn 
gir perfekte forhold for å dyrke kaffe, 
håndplukker søramerikanske farmere 
avlingene sine.

Fairtrade-merket betyr at dette produktet 
oppfyller internationale standarder for 
rettferdig handel. Ditt kjøp fører til bedre 
arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold for 
farmere i fattige deler av verden. Farmer´s 
er Fairtrade-sertifisert 100%.
                                                      
                                                   Ole Wiggo Lian

Tina Kristin Johansen tester Farmer´s coffee Tester Farmers coffee

Fairtrade er 
viktig for Farmere
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SERTIFISERINGER JOH. JOHANNSON KAFFE BRUKER

Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i USA i 1987.
• Jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag ved å kombinere landbruksmetoder, forretnings-  
 praksis og forbrukeratferd.
• Sertifiseringsordningen garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold. Årlig gjennom  
 fører Rainforest Alliance kontroller på gårdene som er med i ordningen.
•  De bruker markedets krefter mot avskoging og miljøødeleggelser. De arbeider for å sikre at millioner av hektar med   
 drivverdig skog, jordbrukseiendommer og hotelleiendommer forvaltes bærekraftig i henhold til strenge standarder.
• Evergood Kaffe er Rainforest Alliance-sertifisert.

• Fairtrade Max Havelaarhar i en årrekke vært en samarbeidspartner til JOH. JOHANNSON KAFFE.
• Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning somkontrollerer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeids-  
 rettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons-og levekostnader.
• Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette partnerskapet   
 handler om å skape en vinn-vinn situasjon for alle deler av verdikjeden.
• Farmer’s Coffee og Green World er Fairtrade-sertifisert.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold 
(blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks-og bedriftspraksis. UTZ-sertifiserte produkter skal også kunne 
spores tilbake til produsenten.
• UTZ er en uavhengig idealistisk organisasjon som står bak verdens største og raskest voksende sertifiseringsprogram   
 for bærekraftig kaffeproduksjon. Vi vil at våre medarbeidere og kunder skal vite at kaffen de drikker, er produsert med  
 respekt for mennesker og miljøet.
• UTZ jobber også for å lære bøndene profesjonelle dyrke-og markedsføringsteknikker, slik at de kan få adgang til flere   
 markeder og utvikle bedre relasjoner til kjøperne.
• ALI Kaffe og de fleste COTW-kapslene er UTZ-sertifisert.

Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig 
måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for 
sertifisering av miljø og kvalitet.
• Økologisk kaffeer kaffe dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. I økologisk produksjon søker man også å   
 unngå skade på miljøet og det biologiske mangfoldet.
• Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet   
 delegert fra Mattilsynet.
• Green World og COTW Økologisk Lungo og Økologisk Espresso er Debio-sertifisert.

• Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning.
• Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen –fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall.
• Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne-og Likestillingsdepartementet.
• Svanen gir forbruker mulighet til å velge de mest helse-og miljømessig trygge produktene.
• ALI filterpapir og Evergood filterpapir nr4/100stk er svanemerket.

Fairtrade gjennom koronakrisen:

Hvordan vi arbeider for å forebygge 
og for å redusere negative konsekvenser 
av pandemien.
Vi er inne i en svært krevende tid som er utfordrende for 
alle deler av samfunnet. Det er mange blir og vil bli hardt 
rammet av konsekvensene fra COVID-19 pandemien, både 
her hjemme og globale verdikjeder. Fairtrade jobber hver 
dag for å endre handel slik at bønder og arbeidere kan 
tjene et anstendig levebrød.  Mange bønder og arbeidere 
i det utviklingsland står overfor de direkte økonomiske 
effektene av Covid-19 som for eksempel portforbud, 
stans i eksport og logistikkutfordringer. Det er derfor enda 
viktigere enn under en normalsituasjon at vi gjør bevisste 
valg som bidrar til å sikre helse, sikkerhet og fremtid for 
de som jobber så hardt for å forsyne oss med de produktene 
vi bruker.

Som svar på den globale spredningen av Covid-19 har 
Fairtrade International økt fleksibiliteten i sine standarder. 
Det gjør det mulig for produsentorganisasjoner å iverk-
sette umiddelbare tiltak for å beskytte helse- og inntekts-
kildene til bønder, arbeidere og deres lokalsamfunn.  
Fairtrade har også lansert The Fairtrade Producer Relief 
Fund og Fairtrade Producer Resilience Fund, som er to 
finansieringsmekanismer ment å møte både de umiddel-
bare behovene til bønder og arbeidere, samtidig som de 
gir grunnlaget for mer langsiktig økonomisk gjenopp-
rettingsarbeid.

Fairtrade Relief Fund retter seg mot umiddelbare behov, 
da pandemien også vil ha en ekstrem effekt på globale for-
syningskjeder og handel over hele verden fordi virkningen 
ofte merkes i neste plante / høstsesong. 

Fairtrade Producer Resilience Fund, ble etablert for å møte 
produsentens langsiktige behov for normalisering etter 
COVID-19. Producer Resilience Fund retter seg spesifikt 
mot langsiktige økonomiske tiltak. 

Et annet bidrag fra Fairtrade-midlene under pandemien, er 
at produsentorganisasjoner kan bruke Fairtrade Premium 
på en mer fleksibel måte. Fairtrade Premium kan forklares 
som en ekstra pott penger som alle bondekooperativer og 
plantasjearbeidere får. Fairtrade-premiumen kan forstås 
som en fastsatt sum per kilo, liter eller stilk som er kjøpt 
til Fairtrade-betingelser. Bøndene og plantasjearbeiderne 
bestemmer i demokratisk fellesskap hva Fairtrade 
Premiumen skal brukes til. 
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Premium bruk under Covid 19:

Et andelslag i Peru, har markert seg for sin bemerkelsesverdige 
innsats med bruk av Fairtrade Premium:

I Fairtrade tror vi på fordelene med kooperativer. 
Bønder som organiserer seg kollektivt og demokratisk, 
og som har delt eierskap og beslutningstaking, har større 
forhandlingsmakt og blir mindre sårbare som fellesskap. 
I den utfordrende situasjonen, grunnet COVID-19, ser vi 
konkrete bevis på at modellen med kooperativer fungerer 
og reduserer sårbarheten for bønder og arbeidere. 

Fairtrade Premium har økt fleksibiliteten og økonomisk 
støtte, for å muliggjøre nødvendige lokale tiltak. Det be-
nyttes for eksempel av kaffeprodusenter i Colombia som 
distribuerer mat- og hygienepakker til eldre i samfunnet, 
brasilianske kooperativer som hjelper til med å desinfisere 
byene sine, og belizere som leverer ansiktsmasker. Vi ser 
liknende tiltak i de fleste produsentorganisasjoner over 
hele verden. 

16. mars erklærte den peruanske regjeringen unntaks-
tilstand på grunn av COVID-19, som ble etterfulgt av en 
karanteneerklæring. Unntakstilstanden inkluderte stenging 
av grenser og stopp av handelsaktiviteter - unntatt for 
produksjon, import og eksport av mat. Det inkluderte også 
begrensninger på mobiliteten til mennesker - unntatt for 
arbeidstakere i bank-, medisinske og helseenheter.

Til tross for at regjeringen ga subsidier for å støtte befolk-
ningen med de mest begrensede ressursene, hadde de i 
april ikke nådd hele befolkningen. Derfor tok Amazonas 
Alto Mayo Producers Association (APROMAYO) og 
Cooperativa de Servicios Múltiples (ADISA), begge 

Fairtrade-kaffeprodusenter, som ligger 
i området San Martín, initiativ til å støtte sine 
medlemmer og deres lokalsamfunn.

APROMAYO-kooperativet samarbeidet med kommersielle 
butikker, unge gründere, Association of Ecological Coffee 
Producers of Alto Mayo (APECAM) og Santa Rosa Elderly 
Association, for å etablere matforsyning som inkluderte ris, 
olje, nudler, sukker, melk og hermetikk. Dette distribueres 
til eldre i samfunnet. 

Sourcer:
Fairtrade oppdatering om Koronakrisen: https://www.fairtrade.no/nyhetsartikler/artikkel/oppdateringer-fra-fairtrade-om-covid-19.html
The Latin American and Caribbean Network of Fair Trade, Small Producers and Workers, CLAC(bilder fra APROMAYO kooperativ) : http://clac-comerciojusto.org/en/2020/04/
fairtrade-organizations-in-peru-support-their-communities-during-covid-19-crisis/
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