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Bangladesz
Jedna na trzy osoby 
na świecie co dzień 

uwzględnia mnie w swojej 
diecie. Podłużne ziarna – 
białe, brązowe są bardzo 

smaczne i całkiem zdrowe.
Wietnam

Smak ostry, aromat 
korzenny, do ciastek 

dodatek bezcenny.  
Gdy zima mrozem świat 

zetnie, w herbacie 
sprawdzam się świetnie.

Sri Lanka
Czarna, zielona, a może 
biała? Do picia jestem 
wręcz doskonała. Do 

spółki z mlekiem tworzę 
bawarkę. Może się skusisz 

na jedną czarkę?

Mali
Biała jak śnieg, miękka jak 

puch, pozwalam wam na 
swobodny ruch. W odzieży 

znaleźć mnie możecie –
w spodniach, w koszulce, 

nawet w skarpecie.

Ghana 
Najpierw na masło 

mnie ubijają, potem do 
kremów chętnie dodają.
Jestem bogaty w dobre 
składniki i na zachodzie 

rosnę Afryki. 

Etiopia
Rosnę w szklarni, pachnę 
ładnie, lecz kim jestem – 
kto to zgadnie? Daj mnie 

komuś, kogo lubisz,
radość tym u niego 

wzbudzisz.

Mauritius
Rosnę wysoka i bardzo 

chuda, lecz kiedy 
wreszcie ściąć się 

mnie uda, odwdzięczyć 
umiem się znakomicie –

beze mnie gorzkie 
byłoby życie.

wybrzeże kości 
słoniowej

W lesie deszczowym rosnę na drzewach, 
potem na słońcu leżąc, dojrzewam. 

Kiedy przemiany przejdę już wszystkie, 
znajdziesz mnie w kubku albo w tabliczce.

KOLUMBIA
Zmielone ziarna, gorąca woda,  

ten napar w mig ci energii doda.  
Na całym świecie dobrze mnie 
znają, z mlekiem lub czarną  

chętnie pijają.

KYRGISTAN
Leżę na słońcu, zanim dojrzeję.
Skóra się marszczy i brązowieje, 

lecz się nie martwię, wszak 
jestem słodka, w musli na co 
dzień możesz mnie spotkać.

DOOKOŁA ŚWIATA Z FAIRTRADE 
UŻYJ NAKLEJEK I ROZWIĄŻ ZAGADKI, A DOWIESZ SIĘ,  
SKĄD POCHODZĄ NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY FAIRTRADE.

Palestyna 
Do sałatek, do smażenia
do pieczywa i pieczenia.

Najsmaczniejsza 
jednak bywam, kiedy 

jestem sprawiedliwa.

Kenia
Zdrowe i smaczne. 
Nie gryź z łupinką, 
tą twardą skórką, 

chyba że jesteś  
z lasu wiewiórką.

pakistan
Podać, kopnąć, strzelić 
gola, znają mnie już od 
przedszkola. Czy to w 
handlu, czy w grze tej

najważniejsze jest 
fair play!

meksyk
Czyś słyszał kiedyś o takim 

cudzie: one i ludzie we 
wspólnym trudzie?

A dzięki temu  słodycz  
ta zdrowa w słoiczku  

czeka gotowa. 

ekwador
Żółty kolor, smak 

łagodny, wybierz mnie, 
gdy jesteś głodny. 

Gdy nadepniesz skórkę 
śliską, w mig się zrobi 

widowisko.
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