Utrecht4GlobalGifts
Bij Utrecht4GlobalGifts bestel je mooie relatiegeschenken, cadeaus
of kerstpakketten die iets vertellen over Utrecht als stad die zich
inzet voor de Gobal Goals.
Hieronder een selectie van producten waaruit je kunt kiezen.
Eigen wensen zijn natuurlijk bespreekbaar. Houd rekening met
levertijd bij grote bestellingen (10+).
info@utrecht4globalgoals.nl

Bij de werkplaats van echtWaar worden ambachtelijke producten gemaakt door mensen die op de re-

guliere arbeidsmarkt moeilijk aan het werk komen. Iedereen werkt binnen zijn mogelijkheden mee aan
het maken van onze producten. Daardoor verhoogt de deelname aan de samenleving en het gevoel van
eigenwaarde. We maken duurzame producten en hergebruiken materialen. De etuis worden geweven van
plastic boodschappentassen. Elk etui uniek!
De koffiebeker is 7 cm hoog en mooi mat wit geglazuurd. Met U4GG-logo als kleurrijke toevoeging!
Voor de Domkaarsen van Snellies waskit maken we onderbordjes (zie foto onderaan deze folder).
Meer informatie vind je op de site.
Prijsindicatie beker € 9,00, etui € 10,00

Ben je helemaal Mesjokke!?
Wij wel! We zijn he-le-maal Mesjokke van cacao. Daarom maken we verantwoorde, ongehoord lekkere
chocoladerepen.
Onze cacao verkrijgen we door ‘Direct Trade’ wat betekent dat we onze bonen direct bij de cacaoboeren
inkopen. De boeren krijgen een eerlijke prijs en wij weten precies waar onze bonen vandaan komen, hoe
ze zijn behandeld, wie ze heeft geplukt én dat ze van een fantastische kwaliteit zijn. Bovendien werken we
enkel met ‘specialty cacao’: bijzondere cacaotypes die de meest diepgaande en prikkelende smaken aan
onze repen geven. In ons fabriekje in Nieuwegein verwerken we de rauwe bonen tot een reep, waarbij we
elke stap in het productieproces –van het roosteren tot en met het inpakken- zelf uitvoeren. Klabats!: een
bean-to-bar chocolade met een cacaobeleving waar je wild van wordt. Voor meer informatie zie de site.
Prijsindicatie reep 40 gram € 3,99, reep 80 gram € 5,95

Handgemaakte balpen van ceder-, laurier- of mahoniehout van bomen uit Nicaragua.
Navulbaar met een okupen vulling. Werkgroep Utrecht-León, voortkomend uit de Stedenband tussen
Utrecht en León (1983 – 2016), ondersteunt een duurzaam klimaatproductiebos van 120 boeren én
milieu educatie van de bevolking in de regio León in Nicaragua. Meer informatie vind je op de site.
Mooi samen met een etui van echtWaar!
Prijsindicatie € 2,00 per pen

Bij Labour of Art wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen. Het leer komt vooral
uit Europa, want het is belangrijk dat er zoveel mogelijk van de achtergrond van het materiaal bekend
is, opdat zij duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zoveel mogelijk kan garanderen. Ook wordt een huid
altijd volledig gebruikt, bijvoorbeeld in een flap of compartiment of door middel van een patroon in de tas
zelf.
Meer informatie vind je op de site.
Prijsindicatie tussen € 10,00 en 30,00 afhankelijk van de oplage

Elemental
Cabernet Sauvignon		
De smaak is lekker vol en aardig complex met sappig rijp fruit, gecombi-		
				
neerd met een beetje toast en een vleugje specerijen. Milde tannines.
Carmenère			
Met mooie balans van rijp rood fruit, houttonen en kruidigheid. De wijn
				
heeft zachte tannines, is vol van smaak en heeft een lange, fruitige afdronk.
Chardonnay			
Citrus en tropisch fruit! Vol, maar niet te zwaar, mooi in evenwicht, met een
				lekker lange afdronk.
Sauvignon Blanc		
De wijn is lekker fris, sappig, mineralig, met iets van perzik en limoen.
Heaven on Earth		
De Grote Hamersma 2016: “Als de goden even op aarde zijn, moeten ze
				
toch wat te drinken hebben. Druivig, rijk, gekarameliseerde ananas,
				
gebakken banaan, appelflap in de poedersuiker, rozijnen, gekonfijte dadels,
				
gedroogde vijgen en, omdat zoet niet zonder zuur kan, ook fileermesscherpe
				citrus.”
				
Meer informatie vind je op de site.
Prijsindicatie € 8,00 per fles, afhankelijk van de oplage

Kaarsenatelier Snellies waskit streeft met haar onderneming naar een goede balans in milieu, mens en
economie. We denken na over de processen in ons werk, delen kennis en wisselen informatie uit met onze
leveranciers, werken met lokale partners en hebben bewuste, duurzame keuzes gemaakt in grondstoffen,
productiemiddelen, verpakking, transport. In onze productie hebben we een deel van ons werk uitbesteed
aan mensen met een arbeidsbeperking. Meer informatie vind je op de site.
Prijsindicatie € 10,00 per kaars, afhankelijk van de grootte en oplage

LiveBuild ondersteunt in Kameroen burgerinitiatief om sterke lokale economie en organisatie met publieke
voorzieningen te realiseren (water, gezondheidszorg, natuur). Uitgangspunten hierbij zijn: lokaal initiatief,
financieel duurzaam, sterk lokaal management. Meer informatie vind je op de site.
Prijsindicatie € 9,00 voor 500 gram koffie

We maken jams, relish en chutney van fruit en groente die een tweede kans verdienen. Ze worden afgeschreven omdat ze te groot, te klein, te krom of gewoonweg te lelijk zijn. Wij vinden het twisted dat
dit doorgedraaid dreigt te worden en zijn onze eigen reddingsbrigade gestart. We redden deze, in onze
ogen, goede producten en maken daar te gekke jam en chutney van. Omdat ze vaak al goed rijp zijn -en
daardoor veel fruitsuikers bevatten- voegen we weinig suiker toe en bevatten onze producten minimaal
70% fruit of groente. We kiezen bewust voor smaak en dat proef je!
We maken bijzondere combinaties, zoals sinaasappel-whisky gelei, peer-vanille jam en pittige paprika
jam. Hierdoor is het heel goed te combineren met bijvoorbeeld kaas en vlees of kan je er mee koken. We
breken door het oubollige imago van de jams heen en daar zijn we trots op! Onze potten hebben een
inhoud van 212 ml. En zijn voorzien van een zwarte sticker met ons logo en op de onderkant van de pot is
de ingrediëntendeclaratie en de THT te vinden. De minimale THT bij levering is 03-2020.
De jams en chutneys hoeven niet gekoeld bewaard te worden.
Voor meer informatie: zie www.twistedjams.nl
Prijsindicatie € 4,75 per potje

Wereldwijd wordt zo’n 30% van ons eten verspild. Terwijl er veel plekken in de wereld zijn waar mensen
honger hebben. Groente en fruit maakt een groot deel uit van deze verspilling. Bijna de helft van deze
gezonde en lekkere producten haalt ons bord niet. Ze belanden op de afvalberg, in het veevoer of worden omgezet tot biogas. Ze worden verspild omdat ze niet op tijd bij de consument of producent terecht
komen. Maar ook bij de consument thuis verdwijnt groente en fruit in de prullenbak.
Een deel van het groente en fruit gaat in de eerste stap van de keten al verloren. De teler kan deze
producten niet kwijt omdat ze niet voldoen aan strenge kwaliteitseisen die door de afnemer of door
de EU gesteld worden. Kaarsrechte wortels, glanzende paprika’s en uniforme peren bepalen het beeld
van het versschap. Maar de natuur maakt geen eenheidsworst. Ook zorgt een onbalans tussen vraag en
aanbod ervoor dat een boer zijn product niet altijd kwijt kan.
Groente en fruit die niet op ons bord belanden door ‘looks’ of overproductie noemen wij kromme groente*. Krom omdat ze soms fysiek krom zijn, maar vooral krom omdat we deze lekkere, mooie producten
verspillen terwijl er met de smaak niets mis is.
Kromkommer zet zich in om de verspilling van kromme groente en fruit tegen te gaan en mensen anders
te laten kijken naar de kwaliteit van groente en fruit.
Prijsindicatie tussen € 10,00 en 30,00 afhankelijk van de oplage

Wij zijn een ambachtelijke biologische zeepziederij in hartje Utrecht, sinds 2009.
We maken al onze zepen met de hand: zonder synthetische toevoegingen, plastics, palmolie en dierlijke
vetten; mét voedende plantaardige oliën, liefde en aandacht.
Doordat we uitgaan van de kracht van heilzame ingrediënten, zijn onze zepen verzorgend en zacht, voor
jou en de natuur.
Prijsindicatie tussen € 6,00 en 10,00 per stuk. Pakketprijzen op aanvraag.

Jaarlijks worden in Nederland 440 miljoen lege wijnflessen weggegooid. Bij Rebottled zorgen we ervoor
dat flessen een nieuw doel krijgen voordat deze als afval worden bestempeld.
Bij Rebottled maken we hier in samenwerking met mensen, die door wat voor een reden dan ook een
afstand hebben tot de arbeidsmarkt, drinkglazen van. Reuse, Reconnect, Revolution
zijn daarom onze Mission Pillars. Join the revolution en maak samen met ons impact binnen de circulaire
economie.
Prijsindicatie: € 5,55 per stuk.

Brouwerij Maximus is een kleine en gepassioneerde brouwerij in het midden van het land. Kwaliteit en
plezier staan bij ons voorop en daar werken we met een team van zo’n 25 man hard aan. Op onze koperen
installatie brouwen we een vast assortiment bieren; daarnaast maken we ook seizoenbieren en specials. Al
deze bieren kun je komen proeven in ons proeflokaal waar we, naast de bieren, ook regionale producten
serveren. Naast de commerciële activiteiten hebben we als leerwerkbedrijf ook een maatschappelijk doel:
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte bieden zichzelf te kunnen ontplooien met als doen
ergens anders een betaalde baan of opleiding te vinden.
De Violante: de amberkleurige Ale is een vol, fruitig bier; lichtkruidig door het gebruik van roze peperkorrels en fris door de smaak van limoenschil. Het bier is gedryhopt met Mosaic hop en een beetje Polaris.
Al met al een goed doordrinkbare verfrisser (5,5 % alc.) die kleur geeft aan de lente!
Voor meer informatie: zie www.maximusbrouwerij.nl
Prijsindicatie: € 2,00 per stuk.

Noest maakt unieke, duurzame producten van stadshout. Bomen die gekapt moeten worden krijgen op
deze manier een tweede leven. Alle producten zijn 100% Utrechts: gemaakt van Utrechtse bomen in een
Utrechtse werkplaats. Ze zijn stuk voor stuk door Noest ontworpen en gemaakt, en kunnen op aanvraag
gepersonaliseerd worden.
Als vrijwilliger bij houtwerkplaats Tafelboom in Utrecht (tevens de leverancier van het hout voor Noest)
kwam Tom van Straaten in 2013 in aanraking met dit bijzondere hout. Dit inspireerde hem om ook zelf aan
de slag te gaan om mooie houtproducten met een verhaal te maken.
Onze selectie uit de producten die Noest aanbiedt zijn sleutelhangers in de vorm van nijntje of de Domtoren, waxinelichthouders waarin het silhouet van de Domtoren is gegraveerd en Kerstboomversiering
bijvoorbeeld in de vorm van de Domtoren. Voor meer informatie: zie www.noesthout.nl
Prijsindicatie tussen € 6,00 en 15,00 per stuk. Pakketprijzen op aanvraag.

Genoeg inspiratie?
Dit is een selectie van de huidige mogelijkheden. Heb je zelf ideeën? We gaan graag in overleg om het
perfecte pakketje voor jou samen te stellen. Ken je een bedrijf waarvan je denkt dat ze producten leveren
die binnen de Global Goals vallen? Dat horen we graag!

Voorbeeld (kerst)pakketjes Prijs: tussen € 25,00-35,00 Leuke toevoeging: U4GG chocolaatjes

