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Flemish Foodies in Gent kiezen voor Fair Trade
Tussen 3 en 13 oktober kun je bij J.E.F., De Vitrine, en 20 andere Gentse restaurants terecht voor een 
fairtrademenu. Tijdens de Week van de Fair Trade bieden ze een heerlijk gerecht aan waarin fair trade en 
seizoensgebonden streekproducten de smaak bepalen. 

Week van de Fair Trade zet eerlijke handel in de kijker

Van 3 tot 13 oktober gaat voor de 11e keer de Week van de Fair Trade door. Het initiatief van het Trade for 
Development Centre wil eerlijke handel in de kijker zetten. Fair Trade Gemeente Gent wil eerlijke handel 
niet enkel bekender, maar ook toegankelijker maken.

Veel van de producten die als dagelijks of normaal deel van onze menu’s wordt beschouwd heeft een 
exotische oorsprong: rijst, banaan, cacao, koffie, thee, ... De omstandigheden waarin die producten geteeld 
of ontgonnen worden, laten vaak te wensen over.  Door te kiezen voor fair trade weet je dat bij de teelt geen 
arbeiders worden uitgebuit, geen kinderen werken en de lonen van een aanvaardbaar niveau zijn. Voor de 
meest courante exotische ingrediënten in de dagelijkse keuken is reeds een volwaardig fairtradealternatief 
voorhanden. De deelnemende chef-koks zullen aantonen dat dit de kwaliteit van de maaltijden niet 
vermindert, wel in tegendeel. 

Jason Blanckaert, chef-kok van J.E.F : “Ik kies bij het samenstellen van mijn menu’s altijd voor echte, 
transparante ingrediënten. Lokale ingrediënten gebruik ik liefst. Maar soms kom ik toch uit bij producten uit 
andere continenten. Ik doe graag een inspanning om in die gevallen voor fairtradeproducten te kiezen. Ze 
brengen een lekkere smaak in het gerecht én ik ben gerust dat ze niet in oneerlijke of ongezonde 
omstandigheden werden geproduceerd. Zoiets serveer ik met trots aan mijn klanten.”

Deze actie is geen pleidooi voor het gebruik van exotische producten. De menu’s zullen enkel 
fairtradeingrediënten hebben indien geen lokaal alternatief beschikbaar is. Daarnaast zullen de restaurants 
ook inspanningen doen om seizoensgebonden lokale ingrediënten te gebruiken. Een maaltijd dus met een zo 
klein mogelijk negatieve impact op mens en milieu. 

Pers- en promotieactie op zaterdag 29 september 2012, 14u – 16u, Groot Kanonplein Gent

Twee acteurs van Theater Strobos zullen uitgebreid tafelen op het Groot Kanonplein dat tijdelijk wordt 
omgebouwd tot een Louis XIV paleis. Ook de bediening gebeurt in stijl en is van keizerlijke kwaliteit. 

De acteurs krijgen een heerlijk fairtrademenu voorgeschoteld van restaurant Multatuli. Wie kan raden 
welke ingrediënten op hun bord Fair Trade gelabeld zijn, maakt kans op een gratis etentje in één van de 21 
restaurants die een fairtrademenu zullen aanbieden van 3 tot 13 oktober. 



Deelnemende restaurants

Deze 21 restaurants bieden hun klanten een fairtrademenu aan: 

Avalon, Geldmunt 32, 9000 Gent
Bioplanet, Drongensesteenweg 134, 9000 Gent
De Groene Waaier, Schoonmeersstraat 25, 9000 Gent
De Vitrine, Brabantdam 134, 9000 Gent
De Warempel, Zandberg 8, 9000 Gent
Diane’s Eetbar, Hoogstraat 88, 9000 Gent
Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent
Fabula Rasa, F. Lousbergskaai 134, 9000 Gent
Fin de Faim, Hoogstraat 73, 9000 Gent
Greenway, Nederkouter 42, 9000 Gent
J.E.F., Lange Steenstraat 10, 9000 Gent
Lepelblad, Onderbergen 40 9000 Gent
Multatuli, Huidevetterskaai 40, 9000 Gent
Poorthuis, Kempstraat 151, 9000 Gent
Simon Says, Sluizeken 8, 9000 Gent
Souperette, Bellevuestraat 30/B, 9050 Ledeberg
’t Oud Postje, Meulesteedsesteenweg 455, 9000 Gent
Panda, Oudburg 38, 9000 Gent
Tasty World, Walpoortstraat 38, 9000 Gent
Tasty World, Hoogpoort 1, 9000 Gent 
Wereldrestaurant De Centrale, Kraankinderstraat 2, 9000 Gent

Fair Trade Gemeente Gent

Fair Trade Gemeente Gent is een initiatief van Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, Oxfam Wereldwinkels 
Regio Gent en Max Havelaar 

Bevoegde schepen Stad Gent

Rudy Coddens, schepen van Opvoeding in Onderwijs – bevoegd voor Noord-Zuidsamenwerking

Informatie 

Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, Wouter Boesman, 09/223 29 53 of 0477/639952, noord.zuid@gent.be

Fair Trade Gemeente Gent, Esther Vandenbroucke, 0471/563467, info@fairtradegemeentegent.be 

www.fairtradegemeentegent.be 
www.weekvandefairtrade.be 
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