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Objavte výberovú kávu s víziou
Slovenská pražiareň kávy vám prináša Fairtrade kávu značky
Fair Joe pre tých, ktorým záleží na udržateľnosti,
ochrane ľudských práv a prírody

Ponúkame...
Degustačný balíček zdarma pre
vašu kanceláriu, kaviareň,
reštauráciu alebo hotel

Fairtrade kávu s bio certifikátmi
a SCA skóre minimálne 83 bodov
pre kávu Arabica

Dopravu kávy do vašej
prevádzkarne zdarma

Pre vybrané kávy 2 úrovne
praženia – tmavé a svetlé praženie

Vernostný program, konzultácie
a nadštandardný zákaznícky servis

Minimálnu objednávku kávy už
od 3 kg, množstvové zľavy už od
1 kg nad minimálnou objednávkou

Možnosť zásobovania vo
výmenných nádobách s cieľom
zníženia negatívnej
environmentálnej stopy

Možnosť vyžiadania si nezáväznej
cenovej ponuky
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Cenník káv
Platný od 1.5.2021
Cena za 1kg kávy
* Cena za 1kg kávy pri minimálnej objednávke 3kg kávy

Peru San Ignacio

(100% Arabica)

bez DPH

s DPH (20 %)

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

€ 19,59
€ 16,67*

€ 23,50
€ 20,00*

Charakteristika: Príjemná aromatická chuť s
plným telom a mierne kyslými tónmi
Praženie: svetlé, tmavé

Guatemala La Unión

(100% Arabica)

Charakteristika: Vôňa červených plodov s ľahkými
medovými a čokoládovými tónmi, stredne kyslá,
hladké telo
Praženie: svetlé, tmavé

Honduras Marcala

(100% Arabica)

Charakteristika: Silná aróma, bohaté telo,
čokoládové a kakaové tóny
Praženie: tmavé

Mexico Motozintla

(100% Arabica)

Charakteristika: Príjemné telo s orieškovými a
mandľovo-karamelovými tónmi a decentnou
pikantnosťou
Praženie: svetlé, tmavé

Uganda Elgon

(100% Arabica)

Charakteristika: Káva zo svahov vyhasnutého
vulkánu Elgon s harmonickou ovocnou arómou,
s korenistým telom a čokoládovými tónmi
Praženie: tmavé

Mexico Motozintla Robusta

(100% Robusta)

Charakteristika: Káva so silným telom, príchuťou
orieškov a čokolády a zemitou dochuťou
Praženie: tmavé
(**) Zmena cien vyhradená. Aktuálny cenník nájdete na stránke https://fairjoe.sk/cennik
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Ako si kávu objednáte?
Kávu si môžete objednať emailom na adrese objednavky@fairjoe.sk alebo
telefonicky na čísle +421 (0) 910 926 898

Ako si vyžiadate cenovú ponuku?
Žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku môžete zaslať na emailovú adresu
fairjoe@fairjoe.sk. V emaile uveďte, o akú kávu a v akom množstve máte
záujem. Cenovú ponuku zasielame zvyčajne do 2 pracovných dní.
Zohľadňujeme veľkosť objednávky a vaše predchádzajúce nákupy.

Kde nás nájdete?
Ponuku káv našej slovenskej pražiarne Roaster Brothers
so sídlom v Skalici nájdete na internetovej stránke
www.FairJoe.sk

O nás
Roaster Brothers
Slovenská pražiareň Fairtrade výberovej kávy
Našu pražiareň – spoločnosť Roaster Brothers,
s.r.o., sme založili v apríli roku 2019 v Skalici.
Pražíme výlučne Fairtrade certifikovanú kávu, ktorú
ponúkame pod vlastnou značkou Fair Joe.
Ďalšie informácie o našej pražiarni, vízii, poslaní
alebo príbehu, nájdete na www.FairJoe.sk
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Čo je Fairtrade a prečo je dôležitý?
Problémy konvenčného
prístupu

Ako Fairtrade rieši
problémy?

Problém: Využívanie práce detí

Riešenie:








Celosvetovo pracuje 152 mil. detí vo veku 5-17
rokov, z toho 98 miliónov v poľnohospodárstve
Mnohé deti kvôli tomu nechodia do školy,
nemajú svoj voľný čas a nedostáva sa im
potrebná starostlivosť
Práca, ktorú vykonávajú, je často nebezpečná
a vo veľa prípadoch sa dá označiť za
vykorisťovanie




Deti mladšie ako 15 rokov nesmú pracovať vo
Fairtrade organizácii
Deti mladšie ako 18 rokov nesmú pracovať, ak
by to ohrozilo ich školskú dochádzku alebo
zdravý vývoj
Ak pracujú, tak mimo školu a prázdniny a len
na rodinných farmách

Problém: Nútená práca

Riešenie:







Približne 25 mil. ľudí pracuje proti svojej vôli a
pod hrozbou trestu
Spolu s 15 mil. ľudí v nútenom manželstve žije
na svete okolo 40 mil. ľudí v modernom
otroctve




Akonáhle je nútená práca zistená alebo je na
takúto prácu podozrenie kdekoľvek v reťazci
Fairtrade organizácií, okamžite sú tieto
skutočnosti oznámené príslušným úradom
Podporuje výrobcov v zavádzaní preventívnych
opatrení
Trénuje farmárov, pracovníkov a riadiacich
pracovníkov v oblasti ľudských práv

Problém: Rodová nerovnosť

Riešenie:







60-80% potravín na svete vypestujú ženy.
Napriek tomu pôdu nevlastnia a majú
minimálny podiel na zisku
Aj keď úloha žien v poľnohospodárstve rastie,
napriek tomu ešte stále majú menší prístup k
zdrojom ako sú pôda, informácie, školenia a
pod.




Štandardy a normy sú navrhnuté tak, aby
bránili rodovej nerovnosti a zvyšovali
participáciu žien
Vyžaduje, aby výrobcovia nediskriminovali na
základe pohlavia alebo rodinného stavu
Vyžaduje, aby výrobcovia aplikovali programy
na podporu znevýhodnených a minoritných
skupín, vrátane žien

Problém: Devastácia prostredia

Riešenie:







Poľnohospodári pestujú monokultúry,
nadmerne používajú toxické pesticídy a
vyklčujú lesy, čo má negatívny dopad na
miestne ekosystémy
Farmári čoraz častejšie zápasia s degradáciou
pôdy, dezertifikáciou, znečistením slanou
vodou a eróziou




Farmári musia zlepšovať kvalitu pôdy a vody,
vyhýbať sa používaniu škodlivých chemikálií,
znižovať emisie a ochraňovať biodiverzitu
Zakazuje výrub chránených lesov s cieľom
pestovať viac plodín
Organizuje školenia pre farmárov, ako
pestovať v súlade s miestnym prostredím a
ako sa vyhýbať monokultúram

