t

Biologisch:
Producten van
biologische
oorsprong zijn
geproduceerd zonder
gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen
of kunstmest. Behalve
voedsel kan het ook om
katoen gaan, of
verzorgingsproducten.

Fairtrade:
Ofwel eelijke
handel, is het
betalen van een
eerlijke prijs voor
producten uit
ontwikkelngslanden.
Het geef t de producenten ruimte zich op eigen
kracht te ontwikkelen.
Het is handel met
respect voor
mens & milieu.

Tweedehands:
Het opnieuw
gebruiken van al
bestaande producten
levert geen extra
belasting op voor mens
of milieu. Bovendien
voorkom je dat
producten die nog
prima bruikbaar
zijn, anders op de
afvalberg terecht
komen.

Mixed Sources

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
Cert no. CU-COC-809468
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Utrecht
wordt Fairtrade Gemeente.
Met deze eervolle
titel geven de
gemeente en haar
inwoners aan fairtrade
een warm hart toe te
dragen en werk te
maken van
armoedebestrijding.
Zie voor meer
informatie: www.
utrechtfairtrade.
nl.

T.
Smile superstore

U. Fishes

M. Waar

t
D. Sincero

Hip & Verantwoord
winkelen!

Als u op zoek bent naar
biologische, handgedoken,
lijngevangen of wilde vis,
bent u hier aan het goede
adres.
(met MSC-milieukeurmerk).

WAAR is een duurzame
cadeauwinkel, met naast
Fairtrade ook biologische
en FSC-hout producten
en designartikelen van
gerecycled materiaal.

Sincero verkoopt een hippe
en betaalbare kledingcollectie, welke bijna geheel
bestaat uit biologische en zo
mogelijk 'faire' kleding.

Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
t. 035 623 91 26
www.smilesuperstore.nl

Twijnstraat 24
3511 ZL Utrecht
t. 030 2333 944
andrew@fishes.nl
www.fishes.nl

Lijnmarkt 21
3511 KE Utrecht
t. 030 2317731
info@ditiswaar.nl
www.ditiswaar.nl

Hardebollenstraat 1
3512 TP Utrecht
info@sincero.nl
www.sincero.nl

K. Nukuhiva
Betrokken, verantwoord
maar ook leuk, hip en
stylish: dat is Nukuhiva.
A concept by
Floortje Dessing.
Zadelstraat 36
3511 LV Utrecht
t. 030 2316738
utrecht@nukuhiva.nl
nukuhiva.nl

N. Dille & Kamille

F. 't Hoogt

I. Sappies
en Happies

S. Deeg
In restaurant Deeg werkt
men bijna uitsluitend met
verse, biologische
producten.
Gezond en lekker!
Lange Nieuwstraat 71
3512 PE Utrecht, 030 2331104
info@restaurantdeeg.nl
www.restaurantdeeg.nl

W. IJs&Zopie

V. Eko drome
Ekodrome is een winkel
die eerlijke kwaliteitsvoeding verkoopt. Eerlijk qua
inhoud, maar ook eerlijk
naar de producent van het
product.
Twijnstraat 63, 3511 ZJ
Utrecht, t. 030 2334516
reacties@ekodrome.nl
www.ekodrome.nl

L. De
Groene Winkel

Bij Dille & Kamille vind je
van alles voor huis, tuin
en keuken. Basics en pure
hebbedingen, om jezelf te
verwennen en om cadeau
te doen.

Film, Food & Drinks. Voor
een lekkere en gezonde,
verantwoorde maaltijd!
De koks koken biologisch
en werken met natuurlijke
producten.

Een biologische lunchroom
met 15 verschillende vers
geperste sappen,
shakes en smoothies,
lekkere belegde broodjes,
soep en meer!

100% ambachtelijk ijs,
bereid met biologische
melk, rietsuiker, eerlijke
cacao en oké sinaasappels.

De Groene Winkel
verkoopt verse, pure
producten van biologische
en biologisch-dynamische
kwaliteit.

Oudegracht 190-192
3511 NP Utrecht
t. 030 2381307
info@dille-kamille.nl
dille-kamille.nl

't Hoogt 4
3512 GW Utrecht
t. 030 2312216
info@hoogthoreca.nl
hoogthoreca.nl

Donkerstraat 2, 3511 KA
Utrecht, t. 030 2400190
info@blauwekameel.nl
blauwekameel.nl

Twijnstraat 79
3511ZJ Utrecht
t. 030 7670054
utrecht@ijsenzopie.nl
ijsenzopie.nl

Zadelstraat 16-18
3511 LT Utrecht
t. 030 2316164
info@degroenewinkelutrecht.nl

V. Keek

H. Simon Levelt

Lunchroom waar u kunt
genieten van een h'eerlijke
lunch, koffie, vers sap en
versgebakken lekkernijen
in een creatieve, gezellige
setting.

Zorg voor mens en milieu
staat bij al hun producten
voorop. Hier vindt u de
lekkerste koffie en thee,
van de allerbeste kwaliteit.

Twijnstraat 23, 3511 ZG Utrecht
t. 030 2333299, info@kunsteneerlijkekoffie.nl,
www.kunsteneerlijkekoffie.nl

Vismarkt 15
3511 KS Utrecht
t. 030 2342226
info@simonlevelt.com
simonlevelt.nl

B. Starbucks

A. La Place

Verkoopt
eerlijke koffie.

Verkoopt o.a. eerlijke
wijn en fruit.

Stationshal 6
3511 CE Utrecht

Jaarbeursplein 6
3503 RM Utrecht

C. Books 4 life
G: Havana
Oudkerkhof 29
J. Hema
Steenweg 59

Ga naar deze winkel om
een mooi tweedehands
boek te kopen en sponsor
zo o.a. Amnesty
International en Oxfam
Novib!
St.-Jacobsstraat 273
3511 BP Utrecht
books4life.utrecht@gmail.
com
books4life.nl

O. SECONDSAS

E. Sussies

Een uitgebreide collectie
2de hands merkkleding.
Aantrekkelijke prijzen en
de ruime keus maken een
bezoek zeker de moeite
waard.

Vintage
Fashion and Furniture

Oude gracht 193 a/d Werf
3511 NG Utrecht
t. 030 2302330
info@secondsas.nl
secondsas.nl

Voorstraat 48-50
3512 AR Utrecht
t. 06 24 61 72 44
vintage@sussies.eu
www.sussies.nl

Q. Stichting
De Arm

P. Vaen

w
Verkoopt op elk adres
verschillende spullen
Oudegracht 247: Meubels,
elektra, boeken, kleingoed.
Oudegracht 274: Kleding
kringloopcentrumutrecht.nl

Vaen -style recyclersVintage design shop
specialized in furniture
from 50's, 60's and 70's.

Kantoor:
Verlengde Hoogravenseweg 69 a,b & c
3525 BB Utrecht
t. 030 2893649

Oudegracht 246
3511 NV Utrecht
t. 06 21 41 27 04
info@vaenonline.nl
vaenonline.nl

R. De Plaatboef

X. Louis
Hartlooper
Complex

Een platenzaak met een
indrukwekkend aanbod
van tweedehands
(en nieuwe) cd’s en vinyl.

Oudegracht 306
3511 PK Utrecht
t. 030 2321807
www.plaatboef.com

Film- & Cultuurcentrum.
Eerlijke koffie en suiker.
Al het vlees op de menukaart is biologisch!
Tevens biologisch bier.

Tolsteegbrug 1, 3511 ZN
Utrecht, 030 232 0450
louishartloopercomplex.nl
info@hartlooper.nl
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