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De zomervakantie is weer voorbij. De meesten hebben waarschijnlijk niet te 
klagen gehad over het weer. Een zomer met allerlei bijzonderheden, zoals 
nachtvorst, hittegolf, 60 uur regen achter elkaar, hagel en storm. Maar het 
mooie weer overheerste gelukkig. Onze Wereldwinkel is weer volop aan de slag. 
We hebben er zin in en gaan vanaf nu lekker aan de najaarsschoonmaak. Dat 
doen we door diverse producten met een flinke korting aan te bieden. Zie de 
info op pagina 2. Weet u dat er ook een klantenkaart is? Als u hem nog niet 
heeft, dan wordt deze van harte aanbevolen. Bij elke € 10,00 aan inkopen krijgt 
u een stempeltje. Bij een volle kaart (= 10 stempeltjes) krijgt u € 5,00 retour bij 
uw eerstvolgende aankoop. Tot ziens in de winkel. 
 

NIEUW  (binnenkort verkrijgbaar):        klein blik Kokosmelk 

 
De kokosmelk van Fair Trade Original is zeer succesvol in de markt. In de 
afgelopen 12 maanden zijn er ruim 1.000.000 blikken verkocht. Reden vor 
Fairtrade Original om hier nog een variant naast te zetten. Er is gekozen 
voor een biologisch product in een kleiner blikje. Hiermee wordt zowel de 
consument met een kleiner huishouden als de consument die kiest voor 
biologische producten bediend. 
 
De biologische kokosmelk is afkomstig van BioFoods in Sri Lanka. Al sinds 
december 2014 wordt hier de conventionele kokosmelk ingekocht en nu 
dus ook de biologische. De kokosnoten worden verbouwd door de boeren 

van MOPA. Zij werken volgens strikte milieuregels om goed voor hun bodem en hun kokosbomen te 
zorgen. Zo gebruiken ze natuurlijke mest van hun koeien en maken compost van rijststro en bladeren. De 
ontwikkelingspremie besteden deze boeren onder andere aan jonge plantjes en eenvoudige 
landbouwwerktuigen.  
 

PRODUCT BELICHT:  KRUKJE van rotan met blauw plastic uit Vietnam 

 
Vindt u dit geen prachtig krukje? Op de foto's ziet u hoe ze worden gevlochten.  
 
 
 
 
 
 
 

VOORAANKONDIGING 

 
Jaarlijkse KERST-VOORVERKOOP exclusief voor Nieuwsbrieflezers : dinsdag 17 november van 19.00 – 21.00 
uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Uitnodiging met details volgt later. 
 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.wereldwinkelzetten.nl/
http://www.fairtrade.nl/download.php?itemID=1932
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RECEPT:  MAALTIJDSALADE met linzen en gele curry 

 
Hoofdmaaltijd voor 4 personen;   Bereidingstijd: ca. 30 minuten. 

 

Ingrediënten: 200 g linzen vers, 2 aubergines, 4 bosui, 50 ml olijfolie, 1 limoen, 150 g verse spinazie, 

8 blaadjes munt,100 ml dikke yoghurt 

En van Fair Trade Original: Molen Zeezoutmix Groene kruiden, 1 pakje Gele Curry Kruidenpasta, 

Molen Pepermix citrus knoflook. 

Kook de linzen in een ruime hoeveelheid water in circa 20 minuten beetgaar en giet 

af. Snijd intussen de aubergines in dunne plakken, bestrooi met het zeezout en dek 

het af. Laat dit 20 minuten staan. Snijd de bosui in ringen. Verhit twee eetlepels olie 

in een pan en voeg de gele curry naar smaak toe. Fruit tot de geuren vrijkomen. 

Voeg de gekookte linzen en het sap van een halve limoen toe. Roer alles goed door 

elkaar en laat het afkoelen. Dep de aubergineplakken droog met keukenpapier en 

besprenkel ze met olijfolie. Grill de aubergineplakken in een grillpan. Meng de 

aubergineplakken, verse spinazie, bosui en munt door de linzen. Verdeel de yoghurt 

over de salade en bestrooi naar smaak met pepermix en/of zeezoutmix. Besprenkel 

ten slotte de salade met olijfolie.  

Tip: Lekker met een Naan broodje uit de oven. Dit recept kan ook met een pot of blik kant-en-klare linzen 

worden bereid. 

Wijntip: Rosé, Zuid-Afrika. Fair Trade Original 

Interessante AANBIEDINGEN om het vakantiegevoel even vast te houden  

 

Wereldwinkel Zetten heeft de zomer nog in de bol en wil ruimte maken voor de 
nieuwe collectie. Daarom vindt u vanaf 8 september diverse leuke aanbiedingen, 
met kortingen oplopend tot wel 50% (zolang de voorraad strekt) .  
Echte eyecatchers voor in uw huis. Misschien is er voor u ook wel iets bij om uw 
huis voor de donkere dagen op te fleuren. De klantenkaart is hierbij ook geldig ! 
 

SPREUK van het seizoen 

 

Herfst, dan zal ik zelf maar het zonnetje in huis zijn                 

(Loesje) 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT 

 
Heeft u een favoriet product uit de Wereldwinkel en wilt u erover schrijven?  
U bent van harte uitgenodigd een artikeltje (in word) en/of foto ( jpg ) aan te leveren. 
U kunt dit opsturen naar wwzetten@hotmail.nl . 

 
www.wereldwinkels.nl ;  www.fairtrade.nl;  www.fairforward.nl;   www.centrummondiaal.nl ;    
www.maxhavelaar.nl;  www.de-evenaar.nl  

Andere interessante websites: 

Heeft u n.a.v. deze Nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen? Wij horen of lezen die graag! 
Als u deze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via  ons mailadres, wwzetten@hotmail.nl  
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