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 f Asiakkaat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta. 

 f Reilun kaupan tuotteet on sertifioitu kansainvälisten Reilun 
kaupan kriteereiden mukaisesti. Kriteerien valvonnasta vastaa 
ulkopuolinen valvontayhtiö. 

 f Reilun kaupan piirissä oleville viljelijöille maksetaan vähintään 
Reilun kaupan takuuhintaa ja sen päälle Reilun kaupan lisää. 

 f Viljelijät saavat koulutusta, josta on heille hyötyä sekä viljelyssä 
että kaupankäynnissä. Suurtilojen työntekijöille maksetaan 
vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa.

 f Reilu kauppa asettaa viljelylle tiukat ympäristökriteerit. Haitallisten 
torjunta-aineiden käyttö on kielletty ja sallittujen kemikaalien 
varastoinnille ja käytölle on laadittu tarkat säännöt.

 f Pakkotyö ja lapsityövoiman hyväksikäyttö ovat Reilussa kaupassa 
kiellettyjä.

Lähde: Kantar TNS 2019

Mitä  
Reilu kauppa 
tarjoaa 
horecalle?

Reilun kaupan 
yhteyshenkilösi:

 62 % suomalaisista on  
 kiinnostunut elintarvikkeiden  
 ja tekstiilien alkuperästä ja  
 vastuullisuudesta 

 82 % suomalaisista tunnistaa  
 Reilun kaupan merkin 

”Halusimme vastata asiakkaiden  
 tarpeeseen saada paikallisen  
 leipomon herkkujen kanssa  
 huippu hyvää ja vastuullista  
 kahvia. 

 Voimme täysin luottaa Reilun  
 kaupan merkkiin ja siihen  
 hyvään ja läpi näkyvään  
 toimintaan, minkä Reilu kauppa  
 mahdollistaa – erityisesti  
 viljelijöiden elinolojen  
 parantamiseksi.”

 Mika Coles, markkinointijohtaja,  
 Leipurin Oyj

Miksi valita reilu kauppa?

Palvelumme on  
maksutonta.

Järjestämme henkilö
kunnallenne koulutusta Reilun 
kaupan tuotteisiin liittyen.

Saat meiltä yrityksellesi 
räätälöityä viestintä ja 
markkinointi sisältöä.

Autamme sinua löytämään 
yrityksellesi sopivia  
Reilun kaupan tuotteita.

Voisitko sinä myydä hotellissasi, 
kahvilassasi tai ravintolassasi 
Reilun kaupan tuotteita? 
Ole meihin yhteydessä, niin 
pohditaan yhdessä millainen 
ratkaisu palvelisi teitä 
parhaiten.



Puuvilla
Kaakao &  
suklaaTeeKahvi

Sokeri &  
hunaja Alkoholit

Reilun kaupan kahvivalikoimassa on runsaasti 
erilaisia suodatin jauhatuksia, papuja ja pika kahveja. 
Valikoimasta löytyy myös pien paahtimoiden laatu kahveja 
vaativampaankin makuun sekä kahvi pohjaisia valmis-
juomia ja cold brew -kahvitiivisteitä. 
 

Reilun kaupan monipuolisesta teevalikoimasta löytyy 
niin vihreää, mustaa kuin valkoista teetä maustettuina 
ja maustamattomina. Reiluna valmistetaan myös 
kofeiinittomia rooibos-tuotteita sekä haudukkeita. Teetä 
on saatavilla sekä irto- että pussiteenä. 
 

Reilun kaupan ruokosokeria ja hunajaa on saatavilla eri 
muodoissa ja eri kokoisissa pakkauksissa. Sokeria löytyy 
niin irto sokerina, paloina kuin siirappinakin – aina pienistä 
annospusseistasuurtalouspakkauksiin.Sertifioidusta
Reilun kaupan hunajavalikoimasta löytyvät sekä kiteiset 
että juoksevat hunajat. 

Reilun kaupan kaakaota on saatavilla niin juomiin 
sopivana kaakao juoma jauheena kuin leivontaan 
soveltuvana tummana kaakaona.  
 
Reilua suklaata löytyy monipuolisesti moneen eri 
makuun ja käyttötarkoitukseen. Valikoimassa on pieniä 
annospaloja, patukoita, levyjä sekä kondiittorisuklaita.

Reilun kaupan puuvillasta valmistettuja työ vaatteita on 
saatavilla monelta eri valmistajalta. Kattavasta vaate-
valikoimasta löytyvät työvaatteet eri tarkoituksiin, kuten 
asiakas palveluun sekä keittiön ja salin puolen työn-
tekijöille. Reilun kaupan puuvillasta voidaan valmistaa 
myös muita tekstiilejä, kuten liina vaatteita, pyyhkeitä ja 
pyyherullia.

Parhaiten Reilun kaupan alkoholivalikoima tunnetaan 
viineistä, joita tuotetaan Etelä-Afrikassa, Argentiinassa, 
Chilessä sekä Libanonissa. Alkoholivalikoimasta löytyy 
lisäksi muun muassa Reilun kaupan sokerista valmistettua 
rommia, kvinoasta valmistettua vodkaa ja giniä sekä 
erilaisia likööreitä ja oluita. 


