Varifrån kommer Klotets varor? (2017/18)
Klotets varor kommer från ett 40-tal länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Det är oftast små
kooperativ som tillverkar de varor eller odlar ingredienser till de matvaror som du kan köpa på
Klotet.
När det ingår flera ingredienser i en matvara (t ex choklad, godis, kryddor, te) kommer dessa
inte sällan från olika länder.
Exempel:
Chokladrussin från North & South innehåller russin från Sydafrika, kakao från Dominikanska
Republiken och Sao Tomé samt råsocker från Paraguay.
Gourmetkaffet Cafe Beneficio innehåller bönor från kooperativ i Peru, Bolivia och Ecuador.
Ibland härstammar även delarna i hantverksprodukter från olika länder. Så tillverkas
Bolgakorgar i Ghana, medan lädret till handtagen kommer till viss del från grannlandet Burkina
Faso.
Afghanistan

Matvaror: saffran

Bangladesh

Hantverk: kuddfodral + bordsduk + lampor + sminkväskor + tygkasse
(importör Afroart), korgar (bl. a. jäskorgar), smycken, pappersprodukter
(elefantpapper), snören, små mattor, leksaker (exempelvis i jute)
Matvaror: kokos

Bolivia

Hantverk: glas, vantar
Matvaror: quinoa, kaffe, kakao i chokladmärken Eguale, Mascao
Hantverk: konsthantverk (metall), tillbehör till bolgakorgar (läder)

Burkina Faso

Matvaror: torkad mango
Hantverk: smycken, leksaker, dricksglas

Chile

Colombia
Costa Rica

Matvaror: marmelad
Hantverk: taguasmycken mm, väggklockor
Matvaror: kaffe
Matvaror: kaffe, rörsocker i choklad från Chocolate and Love

Matvaror: chokladdryck, kakao Amaribe, kakao i choklad från Chocolate and
Dominikanska rep. Love
Hantverk: taguasmycken, temuggar, halsdukar, hudvårdsprodukter
Ecuador

Egypten
El Salvador
Elfenbenskusten
Etiopien

Matvaror: kakao, kaffe
’
Matvaror: örter/kryddor i vissa tesorter (från Numi, Gepa).
Hantverk: tygväskor, kuddar, hängmattor
Matvaror: kakao i choklad från Tony´s Chocolonely)
Matvaror: kaffe, kryddor (Bako)
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Hantverk: vindspel, metall-lyktor, smycken (av Capiz-musselskal),
silversmycken (TingByLing)
Filippinerna

Gambia

Matvaror: råsocker Mascobado, rörsocker i chokladmärken Eguale och
Mascao, vinäger, mango marmeladkonfekt, mango fruktsås
Matvaror: cashewnötter
Hantverk: kuddfodral från Afroart, korgar, exempelvis Bolgakorgar, smycken
från Pernille Bülow

Ghana

Guatemala
Honduras

Indien

Matvaror: kakao från Divine och i choklad från Divine och Tony´s
Chocolonely
Hantverk: plånböcker, kuddar, väskor, glas, necessär, nyckelringar, smycken,
(glaspärlor) bekymmersdockor, stolor, sjalar, plädar
Matvaror: cashewnötter
Hantverk: träsaker, spel, pussel, mortlar, läderväskor, speglar, smycken,
scarfs, tvålar, lampor, underlägg, bordsdekoration/girlanger, barnkläder,
bokstöd av täljsten, keramik, ljushållare av metall (Nkuku), plåtlådor
Matvaror: ris, te (Assam, Darjeeling, masala chai)
Hantverk: papperskorgar, konsthantverk i trä (köksredskap, ringhållare),
smycken

Indonesien
Matvaror: jordnötter (i e&p-påsarna från El Puente)
Kamerun
Kenya

Hantverk: köksredskap
Hantverk: täljstensfigurer, fåglar av trä eller metall, sisalväskor,
salladsbestick, smycken, väskor, korgar (Mifuku), konsthantverk (pärlarbeten)
Hantverk: muggar, bambu (muggar, skålar, barnbestick), smycken
(TingByLing)

Kina
Matvaror: te (grönt te), jordnötter, jordnötssmör
Kongo (Dem rep)
Laos
Libanon

Hantverk: trähantverk
Matvaror: marmelader
Matvaror: kryddor (kryddblandningen Za'atar)
Hantverk: leksaker, korgar, konsthantverk (cyklar och bilar av återvunna
burkar mm), sommarhattar

Madagaskar
Matvaror: vanilj i vissa chokladsorter från Chocolate and Love
Hantverk: kuddfordral+ bordsduk från Afroart, korgstolar
Malawi
Mali
Marocko

Matvaror: jordnötter
Hantverk: kuddar (Afroart)
Hantverk: konsthantverk, hudvårdsprodukter
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Hantverk: dricksglas
Mexiko

Nepal

Matvaror: kaffe, honung, kryddor (curryblandning)
Hantverk: skålar, tygbörsar, väskor, accessoarer, tovade produkter
(underlägg, sittdynor, girlanger, broscher, hårsnodd, mistel), pappersprodukter
(kort, häften, girlanger)
Matvaror: te (Ayurveda), kryddor

Palestina
Paraguay

Matvaror: olivolja, tapenade, oliver, kryddor, dadlar
Matvaror: Matvaror: ingredienser i godis och bars, kakao och rörsocker i vissa
chokladsorter från Chocolate and Love
Hantverk: smycken, bälten, konsthantverk (kalebass-ugglor)

Peru

Sao Tomé
Senegal

Matvaror: nötter, jordnötsolja, kakao (Amaribe), torkad pysalis, kaffe, kakao i
choklad från Chocolate and Love
Matvaror: kakao i vissa choklad (även i chokladrussin från North&South)
Hantverk: korgar (bl.a. tvättkorgar), figurer av återvunnet och naturmaterial
Hantverk: barnmöbler (från Fairwood), träleksaker, träpussel, leksaker i tyg
(bl. a. apor), plånböcker, brödkorgar, underlägg,

Sri Lanka

Matvaror: kokosolja, kokoschips, kryddor (bl. a. kanel, kardemumma,
kryddnejlika), torkad ananas, vaniljstänger, te (Eguale)
Hantverk: hudvårdsprodukter, smycken

Swaziland
Matvaror: marmelad, torkad chili, chutney
Hantverk: smycken, hudvårdsprodukter
Sydafrika

Matvaror: vinäger, kryddor, starka såser, chutney, chilisenap, te (rooibos,
honeybush)
Hantverk: Tinga tinga-kort, korgar (Iringa)

Tanzania

Matvaror: kaffe (Africafe), te (African Pride, Kilimanjaro, örtte)
Hantverk: porslin, smycken, barnpallar

Thailand

Uganda
Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Matvaror: ris
Matvaror: torkade minibananer, torkad ananas
Matvaror: mandlar i mandeloljan
Hantverk: tygväskor, halsdukar, sjalar, korgar, keramik (nkuku),
lackprodukter, lackade kokosnöt-skal, cykelkorgar, burkar av kanalbark,
salladsbestick, keramik (tekannor, muggar)
Matvaror: te (vissa sorter från Les Jardins)
Hantverk: konsthantverk, bl.a. av återvunnet metallskrot (dansande kvinnor,
fåglar)
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