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Nieuw in het assortiment: exclusieve koffies,
afkomstig van Bio- en Fairtrade gecertificeerde plantages.
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De Belgische koffiebranderij Rombouts lanceert een aantal nieuwe
biologische en fairtrade koffies.
• Bio & Fairtrade is een Pur Arabica koffie waarvan de bonen worden verbouwd in de schaduw op plantages van kleine boeren die
hun grond niet met kunstmest of pesticiden bewerken. Bovendien plukken ze de bonen zorgvuldig met de hand. Daarna wordt
de koffie op een traditionele manier door Rombouts gebrand. Het resultaat is een uitzonderlijke biologische en fairtrade koffie
met een intense, fijne en aangename smaak.
• Déca Aqua is een Pur Arabica koffie die gedecafeïneerd wordt door middel van water, zonder dat de koffie in aanraking komt
met gechloreerde oplosmiddelen. Doordat Déca Aqua op een traditionele manier wordt gebrand, behoudt deze zachte koffie de
aromatische subtiliteit van de beste koffiebonen.

100% fairtrade en bio
Zowel het respect voor het product, de natuur als voor de mensen die de koffie verbouwen zijn voor Rombouts prioritair. Eerlijk
handelen geeft namelijk heerlijke Rombouts kwaliteit. Deze uitzonderlijke koffies zijn fairtrade gelabelliseerd, ter verbetering
van de levensomstandigheden van de kleine boeren. Een deel van deze koffies komen ook uit coöperatieven waar Rombouts een
directe samenwerking mee heeft om de kwaliteit en de kwantiteit van de koffie te optimaliseren.
Ze dragen tevens het biolabel dat garandeert dat bij de teelt geen ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) worden gebruikt.
De boeren mogen alleen groene mest inzetten en het gebruik van synthetische pesticiden is dus ten strengste verboden. Ze
recycleren en composteren trouwens alle organisch materiaal.

Rombouts is een Belgisch familiebedrijf, opgericht in 1896, dat vandaag 580 medewerkers telt en een
jaaromzet van 155 miljoen euro haalt. 40% van de ingevoerde volumes zijn afkomstig van coöperaties met het
fairtrade label, 17% van de volumes is al bio.

Voor meer informatie, contacteer Rombouts’ Marketing Manager, Sandy Dozie:
T 0032 3 870 45 52 - sandy.dozie@rombouts.eu - www.rombouts.com

