
Cacaoprijs is
tussen 2015 
en 2020 sterk 
gedaald

Fairtrade premie versterkt cacaoboeren

Al 10 jaar PLUS assortiment met Fairtrade cacao

PLUS Fairtrade cacao in premies en kilo’s

Veel cacaoboeren 
moeten rondkomen 
van minder dan
$1 per dag

PLUS 100%
Fairtrade
cacao

Ambities

Al 10 jaar PLUS assortiment met Fairtrade cacao

Wat maakt
Fairtrade uniek?

Fairtrade
minimumprijs*

Fairtrade premie

(H)eerlijkere cacao

Waar komt
onze cacao
vandaan?

Ivoorkust
Ghana

2019 $139.854 premie
2018 $113.191 premie
2017 $89.846 premie
2016 $47.458 premie
2015 $43.334 premie

300

2019 699.272 kg
2018 565.955 kg
2017 449.231 kg
2016 296.615 kg
2015 270.901 kg

PLUS
huismerkproducten
met Fairtrade cacao

Zorg Onderwijs Landbouw

* Cacaocoöperaties ontvangen 
ten minste de Fairtrade 
minimumprijs. Als de 
wereldmarktprijs hoger is

 dan deze minimumprijs dan 
geldt de wereldmarktprijs.

2018 2020

Chocolade-
letters

2010

Chocoladerepen
2012

Als 1ste
supermarkt
alle paaseitjes

2015

Sint chocolade
2015

Gestart met
Kerst chocolade

2015

Alle Kerst 
chocolade

2016

Introductie
cacao koekjes,
mini choco mix, 
tabletten en 
chocolademelk

2017

2018

2019

2020

Al voor de zesde keer op 
rij uitgeroepen tot Meest 

Verantwoorde Supermarkt 
van Nederland

Bij PLUS is alle cacao in het huismerk assortiment Fairtrade gecertifi ceerd. Van
producten die grotendeels uit cacao bestaan, tot producten waar een snufje cacao
in is verwerkt. Producten als chocoladerepen waren al Fairtrade gecertifi ceerd.
Twee jaar geleden formuleerde PLUS de doelstelling om voor alle huismerk-
producten waarin cacao zit, te kiezen voor Fairtrade cacao. Een ambitieus plan.
Samen met leveranciers is gewerkt aan het verduurzamen van maar liefst 300 
huismerkproducten. En het is ons gelukt! Als enige supermarkt in Nederland
is nu alle cacao in alle PLUS huismerkproducten 100% Fairtrade gecertifi ceerd.

100%

Alle cacao 
in chocolade 

Fairtrade 
gecertifi ceerd

Alle cacao 
Fairtrade 
gecertifi ceerd

75% van de cacao
producten Fairtrade
gecertifi ceerd
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cacao
Bij PLUS is alle cacao in het huismerk assortiment Fairtrade gecertifi ceerd. Van

assortiment met

Fairtrade cacao

Fairtrade cacao

Huismerk

50%

PLUS huismerkproducten 
met Fairtrade cacao

2020
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