
klaskookboekje

HET FAIRTRADE

20 eerlijke en lekkere receptjes voor en door klassen
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Een sapje 

1. Sappige smoothie

2. Fairy Ice Tea

10. Choco loco bananenhapje (oufti)

11. Fairtrade sateetjes

12. Fairtrade chocoladefondue

13. Balinese bananenpannenkoeken

14. Petit-beurre taart

15. Quinoakoekjes

16. Faire rijsttaart met papaya

17. Bananencake met chocoladestukjes

18. Fairtrade Brownies

19. Fairtrade Tiramisu

20. Tutti-frutti wonderijs

Zoete zondes

3. Juliennesoep met quinoa

4. Wortelsoep met kokosmelk  

en gele curry

Een soepje 

5. Noedelsalade

6. Couscous met groeneschotel en quorn

7. Oosters rijstgerecht met balletjes

8. Stoofpotje van kip, kokosmelk en tomaat

9. Kip met kokoscurrysaus, rijst en 

cashewnoten

Een warme hap

Inhoud



Inleiding
Van op het veld tot in de winkel: het lijkt een korte weg. Voor sommige producten op 

je bord is het echter een ander verhaal. Veel producten, zoals bijvoorbeeld chocolade 

en bananen worden niet bij ons geteeld. Deze hebben vaak de halve wereld afgereisd 

alvorens ze op je bord terechtkomen. Jammer genoeg krijgen de boeren in het Zuiden, 

waar veel van deze producten vandaan komen, er niet altijd een correcte prijs voor. 

Dit wil zeggen dat ze te weinig betaald worden voor het werk en de producten die ze 

leveren.

Door te kiezen voor Fairtrade producten zorg jij er mee voor dat de boeren in 

het Zuiden een juiste prijs krijgen voor hun producten. Je kan een Fairtrade 

product herkennen dankzij het blauw-groene label op de verpakking.

Scholen spelen een heel belangrijke rol in het bewust maken van hun leerlingen. 

Bovendien kan op school de keuze voor Fairtrade in praktijk omgezet worden. 

Leerkrachten drinken koffie in de leraarskamer, of leerlingen kiezen een faire snack uit de 

automaat. Door te leren waar ons voedsel vandaan komt, kunnen we de juiste keuzes 

maken en zo rekening houden met de sociale belangen van de boeren.
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Het Fairtrade klaskookboekje  
– voor en door kinderen

Sinds 2012 organiseert Fairtrade Belgium de wedstrijd ‘Max zoekt klas’. Deze wedstrijd 

heeft tot doel leerlingen bewust te maken van het belang en de impact van Fairtrade. 

Scholen zijn een belangrijke motor tot verandering. Jaarlijks worden er via deze wedstrijd 

ruim 170.000 Fairtrade labels ingezameld, wat gelijk staat aan een gelijkaardig equivalent 

aan producten en dus een serieuze extra premie voor boeren in het Zuiden. Of hoe jullie 

enthousiaste deelnames écht het verschil maken om armoede de wereld uit te helpen… 

Een dikke ‘dankjewel’ dus aan onze vele faire deelnemers!

Editie 2014-2015 heeft geleid tot dit kookboekje. We vroegen aan alle deelnemende 

klassen om een receptje te bedenken met zoveel mogelijk Fairtrade ingrediënten. Maar 

liefst honderden recepten kwamen bij ons toe. De 20 meest originele receptjes werden 

gebundeld in dit boekje.

Voor je enthousiast aan het koken slaat, nog even dit: de origine van Fairtrade producten 

ligt in het Zuiden. Denk aan producten die niet bij ons geteeld worden, zoals bananen, 

cacao, koffie, rijst enz. De gerechten in dit boekje bevatten uiteraard ook producten 

van bij ons. Wie willen u aanmoedigen om bij de bereiding van deze gerechten zoveel 

mogelijk gebruik te maken van lokale, duurzame producten (seizoensgebonden, korte 

keten, bio…). 
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6.

Wat is 
Fairtrade?



7.

Wat is Fairtrade?
Fairtrade betekent letterlijk ‘eerlijke handel’ tussen rijke landen en het Zuiden. 

Het doel van Fairtrade is ervoor te zorgen dat alle boeren in het Zuiden een eerlijke prijs 

voor hun producten krijgen. Wanneer je dus een Fairtrade product koopt (dat je kan 

herkennen aan het blauw-groene label), ben je er zeker van dat de boer een eerlijke 

prijs heeft gekregen. Daarnaast krijgen de boeren een premie, een soort prijs, waarmee 

ze hun gemeenschap kunnen helpen. Met deze premie kunnen ze een nieuwe school, 

sportveld of naaiatelier bouwen, betere productietechnieken ontwikkelen, waterputten 

bouwen enz. Heerlijk eerlijk allemaal! 
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Wist je dat... 
de banaan de 

populairste vrucht in  
heel de wereld is? 

Sappige smoothie 
Sint-Niklaasschool Leest  
2e leerjaar – 19 leerlingen

9.

Ingrediënten
• 1 brik of fles Fairtrade worldshake sap 

• 1 mango

• 1 appel

• 1 blik Fairtrade ananas

• 2 Fairtrade bananen

• IJsblokjes

Bereiding 
1. Snij het fruit in stukjes en doe het in de blender.

2. Overgiet met het worldshake sap.

3. Voeg de ijsblokjes toe en mixen maar!

4. Giet in de glaasjes en werk af met een zelfgemaakt  

fairtrade rietje!





Wist je dat... 
we dagelijks wereldwijd 

1,8 miljoen kopjes 
Fairtrade thee drinken?

Fairy Ice Tea 
Freinetschool Ibis Herent  
Groep 3 - 14 leerlingen

11.

Ingrediënten
• 1 liter water

• 1 zakje Fairtrade rooibosthee

• Enkele eetlepels Fairtrade honing

• 2 bio bloedappelsienen

• ijsklontjes

Bereiding 
1. Breng ruim 1 liter water aan de kook. Laat even 

doorkoken en giet in een kan.

2. Voeg het theezakje rooibosthee en de honing toe en laat 

ca. 10 minuten trekken.

3. Verwijder het theezakje en laat afkoelen tot 

kamertemperatuur.

4. Dek de kan af met huishoudfolie en zet in de koelkast.

5. Pers de appelsienen en voeg het sap bij de thee toe.

6. Haal vlak voor het serveren de ijsklontjes uit de vriezer 

en sla de ijsklontjes stuk met een hamer of ander hard 

voorwerp. Voeg dit ijs vlak voor het serveren bij de ice tea.

7. Vul de glazen met ice tea en serveer met een schijfje 

appelsien. 





13.

Juliennesoep met quinoa 
VBS De Rank Wezemaal 
4A – 17 leerlingen

Ingrediënten
• 1 liter water

• 1 wortel

• 1 prei

• 1 stukje selder

• Halve ui

• Bouillonblokje

• Kopje Fairtrade quinoa

• Klontje boter

Bereiding 
1. Snijd alle groentjes in stukjes.

2. Stoof de ui in wat boter gaar.

3. Voeg de fijn gesneden groenten, het water en  

het bouillonblokje toe.

4. Doe er nog een kopje quinoa bij.

5. Laat koken tot alles gaar is. De quinoa korrels moeten 

kleine ringetjes geworden zijn. De confetti van quinoa in 

de soep zorgt voor extra gezonde voedingsstoffen! 
Wist je dat... 

je vandaag Fairtrade 
producten kan kopen 

in álle Belgische 
supermarkten?





15.

Wortelsoep met 
kokosmelk en gele curry 
’t Kofschip Edegem 
L5P – 21 leerlingen

Bereiding 
1. Pel de uien en snijd ze in stukjes.

2. Snijd de selder in stukjes

3. Schil de wortels en snijd poepje en topje eraf.

4. Zet een stoofpot op en smelt een klontje boter. Stoof de ui en 

laat een teentje look meestoven.

6. Doe de stukjes selder en wortel in de pot en laat dit een paar 

minuten meestoven. 

7. Bind de tijm en laurier samen en leg dit bij de groentjes

8. Kook 2 liter water en doe hier 1 blokje kippenbouillon in.

9. Giet de bouillon bij de groenten en laat ongeveer 30 min. 

sudderen op een zacht vuur.

10. Haal de kruiden eruit en mix alles.

11. Schep wat currypasta in de soep en voeg de kokosmelk toe.

12. Kruid met peper en zout en werk af met koriander.  

Ingrediënten (voor 12 personen)
• 2 uien

• 10 dikke wortels (bio)

• ½ bleke selder

• 2 liter water

• 200 ml Fairtrade kokosmelk

• Teentje look

• Snuifje zout

• 1 kippenbouillonblokje

• 1 el Fairtrade gele 

currypasta

• Tijm

• Laurier

• Koriander

Wist je dat... 
er duizenden 

verschillende producten 
met een Fairtrade label 

op de markt zijn?





17.

Noedelsalade 
Freinetschool De Klimboom Balen 
6e leerjaar – 12 leerlingen

Ingrediënten
Voor de salade
• 1 pakje Fairtrade noedels

• 1 groene en 1 rode paprika

• 1 grote wortel

• 1 komkommer

• 1 rode ui

• Spekblokjes

• ½  bosjes koriander

De dressing
• 1 theelepel Fairtrade lookpasta

• 1 theelepel gember 

• 2 eetlepels Fairtrade olijfolie

• 2 eetlepels Fairtrade sojasaus

• 2 eetlepels Fairtrade wijnazijn

• 2 theelepels sesamolie

Bereiding 
1. Kook de noedels in gezouten water. 

2. Snijd de groenten in kleine stukjes en bak ze aan in boter of 

olijfolie. 

3. Bak de spekblokjes. 

4. Maak de dressing door bovenstaande ingrediënten samen te 

voegen.

5. Voeg noedels, groenten en spekblokjes samen. 

6. Overgiet de salade met de dressing. 
Wist je dat... 

er over heel de wereld 
1,4 miljoen boeren in 
80 landen onder het 

Fairtrade label werken?





19.

Couscous met 
groenteschotel en quorn 
BuO De Klimrank Poperinge 
Bijou-Vlinderklas – 25 leerlingen

Ingrediënten
• 1 tomaat

• 2 wortelen

• 1 paprika

• 1 ajuin

• Fairtrade sweet chili-saus

• Fairtrade couscous

• 1 pakje quorn

Bereiding 
1. Snij alle groenten in kleine stukjes.

2. Doe wat olijfolie in de wok. Bak de uien een drietal minuten.

3. Voeg de andere groenten toe.

4. Kook de couscous zoals vermeld op de verpakking.

5. Bak de quorn in olijfolie.

6. Voeg de sweet chili-saus toe aan de groenten.

7. Schep wat couscous op een bord en doe er wat van de 

wokgroentjes bovenop, samen met enkele stukjes quorn. Wist je dat... 
couscous in Noord-Afrika is 
wat patatjes voor ons zijn?



Wist je dat... 
minstens de helft van 

alle mensen in de wereld 
dagelijks rijst eet?



21.

Lekkel Oostels lijstgelecht met balletjes 
Taborschool Sint-Maria-Aalter 
5e leerjaar - 28 leerlingen

Ingrediënten
rijst (voor 4 personen) balletjes (voor 4 personen)
• 2 builtjes Fairtrade rijst

• 6 eitjes

• 4 wortelen, in mini-stukjes 

gesneden

• 4 handjes erwten

• Fairtrade olijfolie

• 150 gram Fairtrade quinoa

• Kippenbouillon

• 1 ei

• 1 teentje knoflook

• 1 steeltje bosui

• Scheutje paneermeel

• Chilipoeder

• Zout en peper

• Fairtrade olijfolie

Bereiding 
rijst
1. Doe wat olie in een hete wokpan. De eitjes gaan er eerst in, roerbak ze tot ministukjes omelet. 

Daarna volgen de worteltjes en de erwtjes.

2. De rijst moet je koken, afgieten, spoelen en goed laten uitlekken.

3. Daarna voeg je ze samen in de wok. Even bakken, kruiden met peper, zout en chilipoeder en 

alles is klaar.

Balletjes 
8. Verwarm de oven voor op 200 graden.

9. Kook de quinoa, zoals aangegeven op de verpakking, in kippenbouillon.

10. Voeg de quinoa samen met de andere ingrediënten in een mengkom. Voeg flink wat kruiden 

toe. Meng het geheel goed door elkaar met je handen.

11. Zet een ovenschaal klaar en vet de bodem in met olie. Maak vervolgens stevige, kleine 

balletjes. Verdeel deze over de ovenschaal.

12. Bak ze in de oven tot ze gaar en bruin zijn. Dit is ongeveer 12 minuten.





23.

Stoofpotje van kip, 
kokosmelk, tomaat 
VBS De Kameleon Oppuurs 
1L – 24 leerlingen

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 4 tomaten

• 2 kipfilets

• Klein stukje verse gember (optioneel)

• 400 ml Fairtrade kokosmelk

• 1 ui

• Fairtrade olijfolie

• 1 blokje kippenbouillon

• Fairtrade peper

• zout

• maïzena

• Fairtrade rijst (witte of paarse) of Fairtrade 

quinoa

Wist je dat... 
deze klas in de top 20 zit 

van beste Fairtrade label-
spaarders? Proficiat !

Bereiding 
1. Snij de tomaten in blokjes. De zaadjes heb je niet nodig. 

2. Snij de kip in blokjes. 

3. Snij de ui en doe hem samen met een beetje olijfolie in de kookpot en laat glazig worden. 

4. Voeg de kip toe en laat bakken. Kruid met peper en zout

5. Als de kip voldoende gebakken is, voeg je de tomatenblokjes, de kokosmelk en het 

bouillonblokje toe. 

6. Breng alles aan de kook en laat ca. 20 minuten sudderen op een zacht vuurtje. 

7. Schil ondertussen de gember en rasp. Voeg toe naar eigen smaak.  

OPGELET: gember smaakt sterk door.

8. Na 20 minuten kan u de saus een beetje indikken met maïzena. 

9. Serveer met lekkere rijst of quinoa.

TIP Na een nachtje rusten in de koelkast is het nog veel lekkerder.





25.

Kip met kokoscurrysaus, 
rijst en cashewnoten 
École Communale du Centre Rixensart 
5e leerjaar – 23 leerlingen

Wist je dat... 
slechts 0,01% van de 

wereldhandel bestaat uit 
Fairtrade goederen? Kan 

beter dus!

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 1 kippenborst

• 400ml Fairtrade kokosroom

• 1 kleine ui

• 2 lookteentjes

• Fairtrade currypoeder

• ½ citroen

• Fairtrade cashewnoten

• Fairtrade gedroogde mango

• 2 zakjes Fairtrade rijst

Bereiding 
1. Snijd de kippenborst in hapklare blokjes

2. Snijd een halve ui fijn en pers 2 lookteentjes

3. Verwarm wat olie in een wok. Doe er de ui bij, laat fruiten 

tot hij glazig wordt en doe er dan de look bij. Doe er dan de 

kippenblokjes bij en laat goed bakken.

4. Kook de rijst gaar.

5. Doe 2 koffielepels currypoeder bij in de wok. Doe er daarna 

het sap van ½ citroen bij. Wanneer de kip gaar is, doe je er 

de kokosmelk bij.

6. Serveer met rijst en strooi er gehakte cashewnoten over. 

Garneer met stukjes gedroogde mango.





27.

Choco loco 
bananenhapje (oufti) 
Sint Vincentschool Ekeren 
3e leerjaar – 26 leerlingen

Wist je dat... 
deze klas de meeste 
labels spaarde? Het 

waren er maar liefst 9000

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 1 reep pure Fairtrade chocolade

• 4 Fairtrade bananen

Bereiding 
1. Laat de chocolade smelten (au bain marie)

2. Snijd de banaan in schijfjes van 1 cm. 

3. Doop de bananen in de warme chocolade (gebruik hiervoor 

eventueel een lange tandenstoker)

4. Vries de bananenbrokjes in (gebruik bakpapier of 

vershoudfolie). Nadien kan je ze koud eten. 
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Fairtradesateetjes 
De Appelboom Branst 
5e leerjaar – 13 leerlingen

Wist je dat... 
bananen, suiker, 

chocolade en koffie de 
populairste Fairtrade 

producten zijn?

Ingrediënten
• Poffertjes 

• Aardbeien

• Fairtrade bananen

• Fairtrade chocopasta

• Satéstokjes

Bereiding 
1. Maak/verwarm de poffertjes.

2. Smeer op elk poffertje wat Fairtrade chocopasta.

3. Snijd de bananen en aardbeien in fijne schijfjes.

4. Neem je satéstokje en prik de verschillende ingrediënten 

erop. 

De volgorde kan bijvoorbeeld zijn: poffertje met choco, 

banaan, aardbei, poffertje met choco, banaan, aardbei enz.

 





31.

Fairtradechocoladefondue 
Twinkelveld Kalfort 
1B – 16 leerlingen

Wist je dat... 
slechts 1,3% van alle cacao 

verkocht wordt onder 
Fairtrade voorwaarden? 

Hoog tijd voor meer 
chocoladefondue!

Ingrediënten
• 1 reep Fairtrade chocolade van 100g

• Chocoladefonduetoestelletje (met theelichtje of op 

elektriciteit)

• Verschillende soorten fruit zoals Fairtrade bananen, Fairtrade 

appelsienen, aardbeien, kiwi, druiven enz.

Bereiding 
1. Snij het fruit in stukjes

2. Breek de chocolade in stukjes en doe ze in het potje van 

het toestel

3. Steek het kaarsje aan of zet het toestel aan (indien op 

elektriciteit)

4. Roer en wacht. Eventueel voeg je een beetje 

zonnebloemolie of room toe om het wat smeuïger te 

maken.

5. Prik het gesneden fruit op stokjes.

6. Dip het fruit in de chocolade.





33.

Balinese bananenpannenkoeken 
Albrecht Rodenbachschool Hove 
5e leerjaar – 10 leerlingen

Wist je dat... 
deze klas in de top 5 zit van 

beste label-spaarders?

Ingrediënten
Voor de pannenkoeken
• 180 g bloem

• een snuifje zout

• 4 eieren, losgeklopt

• 2 grote, rijpe Fairtrade bananen

• 300 ml kokosmelk

• Fairtrade olijfolie

Voor de garnering 
• 1 Fairtrade banaan

• 6 el limoensap

• Poedersuiker 

• Extraatje: Warme chocoladesaus (gesmolten 

Fairtrade chocolade met room)

Bereiding 
1. Draai de bloem, wat zout, de eieren, Fairtrade bananen en kokosmelk in een keukenmachine 

tot een glad  beslag (U kunt ook de bloem met wat zout in een kom zeven en een kuiltje in het 

midden maken. Voeg de rest van de ingrediënten toe en klop tot een goed beslag).

2. Dek af en laat 1 uur in de koelkast koelen. Neem het beslag uit de koelkast en klop kort op.

3. Verhit een kleine hoeveelheid olie in een kleine koekenpan tot hij zeer warm is.

4. Giet volle eetlepels beslag in de pan. Bak tot de onderkant goudbruin is.

5. Keer om en bak de andere kant goudgeel. Ga zo door tot al het beslag gebruikt is en er 

ongeveer 36 pannenkoeken gemaakt zijn. 

6. Leg de pannenkoeken in stapeltjes met plakjes banaan ertussen.  

Sprenkel limoensap erover en bestrooi met suiker.  

Serveer met warme chocoladesaus. 

TIP Deze kleine pannenkoekjes zijn warm en vers het lekkerst: 

houd ze dus warm in een oven op lage temperatuur terwijl u de 

andere bakt.





35.

Petit-beurre taart 
Boudewijnschool Lommel 
5T – 19 leerlingen

Wist je dat... 
in een reep Fairtrade chocolade 

niet alleen de cacao 100% 
Fairtrade is maar ook de suiker, 
vanille en alle andere Zuiderse 

ingrediënten?

Ingrediënten
• 200 g boter

• 200 g Fairtrade rietsuiker

• 2 eetlepels Fairtrade cacaopoeder

• 36 Fairtrade petit-beurre koekjes

• 400 g Fairtrade chocolade

• 3 Fairtrade bananen

• 2 tassen Fairtrade koffie

• Melk

Bereiding 
1. Klop de boter tot een zachte massa.

2. Voeg de 2 eetlepels Fairtrade cacaopoeder toe.

3. Doe de Fairtrade rietsuiker bij de massa, roer het goed.

4. Leg 9 koekjes in een vierkant tegen elkaar.

5. Besmeer de koekjes met een laagje boterroom.

6. Sop de volgende 9 koekjes in Fairtrade koffie.

7. Bouw nog 2 lagen maar eindig met koekjes.

8. Smelt de Fairtrade chocolade met een beetje melk  

(au bain-marie).

9. Giet dit lekkers over de taart.

10.  Versier de taart met eerlijke bananen.





37.

Quinoakoekjes 
KBO Eine Oudenaarde 
6e leerjaar – 26 leerlingen

Wist je dat... 
quinoa al meer dan 
5000 jaar in Bolivia 

gekweekt wordt door 
indianenstammen?

Ingrediënten (voor 15 koekjes)
• 2 kopjes gekookte quinoa

• 3 eetlepels Fairtrade pindakaas

• 4 eetlepels Fairtrade agavesiroop

• ¼ theelepel zout

• ¾ kopje havermout

• ½ kopje chocolade in kleine stukjes

Bereiding 
1. Verwarm de oven voor op 190°. 

2. Voeg de quinoa, pindakaas, agavesiroop, zout en havermout 

in een grote kom samen. Mix de ingrediënten tot een stevig 

geheel. Voeg eventueel wat extra agavesiroop toe om de 

massa gladder te maken. 

3. Verbrokkel of snij de Fairtrade chocolade in fijne stukjes. 

Voeg deze stukjes als laatste toe.

TIP laat de quinoa eerst afkoelen vooraleer je de chocolade 

toevoegt. 

4. Leg bakpapier op de bakplaat en maak kleine bolletjes 

van het deeg. Laat de koekjes 20 minuten bakken, tot ze 

goudbruin zijn.



Wist je dat... 
meer dan 90% van de 

Fairtrade producten per boot 
bij ons aankomt?



39.

Faire rijsttaart met papaya 
BuBao Het Anker Sint-Andries 
Auti F – 7 leerlingen

Ingrediënten
• 250 g Fairtrade rijst

• 0,5 l melk 

• 0,5 l Fairtrade kokosmelk

• 1 Fairtrade vanillestokje

• 120 g Fairtrade rietsuiker

• 100 g boter

• 4 eieren

• 1 groot bokaal Fairtrade 

papaya’s op siroop

• 4 el Fairtrade 

abrikozenconfituur

1. Kook de rijst 5 minuten in gezouten water. 

Laat daarna goed uitlekken.

2. Kook de kokosmelk, de melk en het 

vanillestokje. Voeg er dan de voorgekookte 

rijst bij. Laat 15 minuten op een zacht vuurtje 

koken.

3. Voeg na 15 minuten de suiker toe, verwijder 

het vanillestokje.

4. Neem de pan van het vuur. Roer 80 g in 

blokjes gesneden boter door de rijst.

5. Als de rijst lauw is, roer er één voor één de 

eierdooiers doorheen.

6. Klop het eiwit stijf en meng het voorzichtig 

door het rijstmengsel.

7. Beboter de bakvorm met de rest van de 

boter.

8. Giet 1/3 van het mengel in de vorm. Leg er 

de helft van de papaya’s met de bolle kant 

naar boven op. Bedek weer met 1/3 van het 

rijstmengsel. Leg de rest van de papaya’s op 

het deeg. Doe de rest van het mengsel in de 

vorm.

9. Bak de taart 25 minuten in een 

voorverwarmde oven van 200°C.

Voor de saus
10. Giet de papaya-siroop in een pannetje. 

11. Laat op een laag vuurtje inkoken tot op 2/3 

en los er dan de abrikozenconfituur in op.

Opdienen
12. Laat de taart lichtjes afkoelen, haal hem uit 

de vorm.

13. Giet de saus erover en dien op.

Bereiding 





41.

Bananencake met 
chocoladestukjes 
GBS De Bosrank Zingem 
5e leerjaar zedenleer – 26 leerlingen

Wist je dat... 
bananen bestanddelen 
bevatten waarvan je 

gelukkig wordt? 

Ingrediënten
• 2 rijpe Fairtrade bananen

• 150 g Fairtrade suiker

• 170 g boter

• 170 g zelfrijzende bloem

• 3 eieren

• 1 zakje vanillesuiker

• 100 g Fairtrade chocolade

Bereiding 
1. Meng de chocoladestukjes met 1 eetlepel bloem en roer 

door elkaar.

2. Prak de bananen en smelt de boter.

3. Scheidt de eieren en klop het eiwit op, hou het eigeel apart.

4. Meng de geprakte bananen, suiker, gesmolten boter en 

eierdooiers met de mixer.

5. Mix er nadien de bloem bij en meng er voorzichtig het 

opgeklopte eiwit bij.

6. Schep er op het einde de chocoladestukjes bij en roer ze 

losjes door het beslag.

7. Bak de cake +/- 60 min op 180°.
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Fairtrade brownies 
Wonderwijs Brugge 
DI – 24 leerlingen

Wist je dat... 
suikerriet vroeger als 

tandenborstel gebruikt werd? 
Door op de stengel te kauwen 
werden de tanden gepoetst.

Ingrediënten
• 250 g boter

• 200 g pure Fairtrade chocolade 

• 4 eieren

• 250 g Fairtrade rietsuiker 

• 60 g patisseriebloem

• 80 g Fairtrade cacaopoeder 

• 1 theelepels bakpoeder

• 25 g brésiliennenootjes

Bereiding 
1. Breek de Fairtrade chocolade in stukjes en snij de koude boter in blokjes. Laat de boter en de 

chocolade smelten (au bain-marie). 

2. Klop de eieren tot een luchtige en schuimige massa. Voeg de suiker toe zodra de eitjes luchtig 

geklopt zijn. Graag alles nog even mengen tot je een bleek schuimig mengsel krijgt. 

3. Zeef de bloem samen met het cacaopoeder en het bakpoeder.

4. Schenk het mengsel van gesmolten chocolade met boter bij de opgeklopte eieren.

5. Voeg ook de bloemmengsel toe en meng goed.

6. Verwarm de oven voor op 180°C.

7. Smeer een lage bakvorm in met boter en bestrooi met bloem. 

8. Schenk het chocoladebeslag in de vorm. Strooi er een laagje  

krokante brésiliennenootjes over.

9. Bak het beslag zo’n 20 minuten in een oven van 180°C.  

Na het bakken zal het gebak nog een beetje wak zijn.

10. Laat het gebak goed afkoelen, zodat het opstijft.  

Het is de bedoeling dat de binnenkant van de brownies nog zacht en vochtig is.



Wist je dat... 
er elke dag 3400 kilo 
Fairtrade koffie wordt 
verkocht? Dat is meer 

dan 2,3 kilo per minuut.
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Fairtrade tiramisu 
SB De Vlinderboom Borgerhout 
6A – 25 leerlingen

Ingrediënten
• 500 g mascarpone

• 300 g lange vingers (Boudoir koekjes)

• 100 g Fairtrade suiker

• 3 eieren

• 1 kopje sterke Fairtrade koffie

• Een paar scheutjes amaretto

• 3 eetlepels Fairtrade cacaopoeder

Bereiding 
1. Scheid de eieren en doe de dooiers in één pot. Verzamel het eiwit in een andere.

2. Klop het eigeel met de suiker tot je een bleke egale massa krijgt. Klop het eiwit tot het stijf is.

3. Schep de mascarpone bij het mengsel van dooiers en suiker. Voeg (naar smaak of keuze) ook 

een scheutje amaretto toe.

4. Schep het opgeklopte eiwit bij het mascarponemengsel en spatel het schuim er zorgvuldig 

onder. 

5. Maak een kopje sterke Fairtrade koffie. Schenk de koffie daarna in een schaaltje. Giet naar 

persoonlijke smaak een scheut amaretto in de koffie.

6. Dip de onderzijde van elke lange vinger kort in de koffie (met amaretto) en leg het koekje op de 

bodem van de schaal waarin je de tiramisu zal serveren.

7. Schik de hele bodem van de schaal vol met gesopte lange vingers.

8. Spatel de helft van het mascarponemengsel erover en schik daarop een tweede laag van lange 

vingers die je in de koffie hebt gedipt.

9. Spatel de rest van het tiramisumengsel over de tweede laag koekjes 

en strijk het oppervlak egaal.

10. Laat de tiramisu opstijven in de koelkast. Schep wat cacaopoeder 

in een zeefje en bepoeder het oppervlak van de tiramisu met een dun 

laagje. Je kan hiervoor ook een reep pure Fairtrade chocolade raspen 

voor een nóg intensere smaak !
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Tutti-frutti wonderijs 
OLV School Ingelmunster 
3B – 18 Leerlingen

Wist je dat... 
deze klas 47 posters vol 
Fairtrade labels heeft 

gespaard?

Ingrediënten
• 400 gram bevroren Fairtrade bananen in schijfjes van 1.5 cm 

gesneden (dit zijn ongeveer 4 gepelde bananen)

• 300 gram ingevroren aardbeien

• 1 soeplepel Fairtrade honing

• ½ potje Griekse yoghurt van 125 gram

• keukenrobot of blender  

Bereiding 
1. Combineer stukjes banaan, aardbei, honing en yoghurt in 

de kom van je keukenrobot. 2. Maal tot een gladde, romige 

massa en serveer meteen. Dit ijsje is het lekkerst als je het 

meteen proeft.

TIP Je moet af en toe stoppen met mixen en eens goed 

doorroeren. 

TIP Wil je een zuivelvrij ijsje? Vervang de yoghurt dan door 

Fairtrade sap en vries na het mixen gedurende 2 uur terug in.



Extra faire update

Onze naam is veranderd: van Max Havelaar naar 

Fairtrade Belgium. Op die manier hopen we verwarring 

weg te nemen. Onze organisatie koopt of verkoopt 

niets. Wij zijn het onafhankelijke keurmerk voor 

Fairtrade in België. Wij vormen een neutrale partner 

voor tal van partners die Fairtrade producten op de 

markt willen brengen. Wij helpen enerzijds het aanbod 

te verstevigen, en anderzijds de vraag te stimuleren.
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Fairtrade@School 2015 - 2016
Ook voor het volgende schooljaar staat jullie weer een fijne Fairtrade campagne te 

wachten. In oktober 2015 (tijdens de Week van de Fairtrade van 7 – 17 oktober) wordt 

het startschot gegeven! 

Gezien onze organisatie van naam veranderd is, doen we hetzelfde met deze campagne. 

Max zoekt niet langer een klas. We zochten en vonden een neutrale titel die rechtuit 

rechtaan zegt waar het op neer komt: Fairtrade@School. En dat is precies wat we willen 

gaan doen: 

• Fairtrade als thema aanwezig maken op jullie school, via tal van GRATIS FAIRTRADE 

LESMATERIAAL

• Een additionele FAIRTRADE LABEL WEDSTRIJD. Want zo maken we écht het verschil 

voor boeren in het Zuiden. Deelname aan de labelwedstrijd, levert prijzen op! 

Het lesmateriaal wordt opgebouwd rond de FAIRO’s: onze leuke 3D Fairtrade figuurtjes! 

Ontmoet: Hanna Banana, Staf Sap, Seppe Zoet, Choco Chico, Lowie Koffie, Lady Thee, 

Koen Katoen en Rosie Rose! Zij vertellen jullie leerlingen waar ze vandaan komen, hoe 

hun reis naar België verloopt en wat het label op hun snoet zo bijzonder maakt. 



Verschil Fairtrade Belgium en 
Oxfam Wereldwinkels
We willen jullie graag wat meer info geven over het verschil tussen Fairtrade Belgium 
en Oxfam Wereldwinkels.  Zoals in de inleiding vermeld, koopt of verkoopt Fairtrade 
Belgium niets. Fairtrade Belgium voorziet producten van verschillende merken van het 
internationale Fairtrade keurmerk. Het is een beetje te vergelijken met het biolabel, maar 
dan voor eerlijke handel. Fairtrade Belgium sensibiliseert ook bedrijven en consumenten 
over waar eerlijke handel voor staat. Dat doen we via onze campagnes, zoals onder 
andere dit scholenproject.
Oxfam Fairtrade is één van de eerste merken die producten uit eerlijke handel op de 
markt bracht. Eén van hun verkoopkanalen zijn de Oxfam Wereldwinkels, die door 
vrijwilligers worden uitgebaat. Deze beweging ijvert voor een rechtvaardige internationale 
handel die iedereen waardig laat leven. Ze doet daarvoor ook aan sensibilisering en 
lobbying.

Belangrijk om weten bij deelname aan dit scholenproject: sinds dit jaar werken Oxfam 
Fair Trade en Fairtrade Belgium op een andere manier samen. Oxfam Fair Trade zal 
aanpassingen doorvoeren die betrekking hebben op de certificatie en labelling van 
haar eindproducten. Ze blijft haar producentenorganisaties in het Zuiden en hun 
aanvoerketens onderwerpen aan Fairtrade controles, maar zal geen gebruik meer maken 
van een afzonderlijk Fairtrade label zichtbaar op de productverpakkingen. Uw leerlingen 
en hun ouders zullen binnenkort dus geen Fairtrade labels meer vinden op de producten 
van Oxfam Fair Trade. 
Weet dat Fairtrade producten vandaag te vinden zijn in álle Belgische supermarkten. 
Fairtrade Belgium werkt momenteel samen met ongeveer 200 merken die Fairtrade 
op de Belgische markt brengen. U vindt een volledig overzicht op onze website (www.
fairtradebelgium.be). 

50.



Colofon
Redactie
• Katrien de Leeuw (stagiaire)

• Lynn Geerinck (communicatie)

Fairtrade Belgium 
Edinburgstraat 26 

1050 Brussel 

info@fairtradebelgium.be 

www.fairtradebelgium.be / www.fairtradeatschool.be  

Met speciale dank aan alle deelnemende leerkrachten en leerlingen aan Max zoekt klas 

2014/2015

Lay-out en ontwerp
Kasper digitale media

Verantwoordelijke uitgever
Lily Deforce

Fairtrade Belgium

Edinburgstraat 26

1050 Brussel

51.




