tro(t)s.

Onze

Volop inspiratie en
weetjes over onze
klimaatneutrale
Fairtrade bananen.

Ga mee op reis.

Jouw banaan
komt hiervandaan.

Scan de QR-code op jouw bananen of ga naar
plus.nl/banaan. Daar ontdek je alles over de herkomst en
maak je kennis met de boeren en arbeiders in Colombia.

Bij PLUS weet je precies waar jouw banaan vandaan komt. We laten je
alle stappen zien die de banaan aflegt. Reis mee vanaf de plantages in
Colombia tot aan jouw winkelmandje bij PLUS.
Het begint met het planten
van een knol, de wortelstok.
Die groeit in ca. 9 maanden
uit tot een 3 tot 6 meter
hoge bananenplant.
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Na 6 maanden
krijgt de plant
een bloem die
uitgroeit in 100
tot 200 bananen
per bloem.

De trossen worden via een
kabelbaan naar het verwerk- en
verpakkingsstation getrokken.

De bananentrossen krijgen
een ventilerende plastic zak
over zich heen. Deze zak
beschermt de bananen
tegen beschadigingen.
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De grote trossen worden
tot kleine trossen gesneden,
gewassen en geïnspecteerd.
Via ons distributiecentrum
belanden de bananen
binnen een paar uur in
jouw PLUS winkel.
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Na de controle
krijgen de bananen
een sticker met
QR-code. Met deze
code kun je precies
zien waar jouw
banaan vandaan
komt.
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Ze worden verpakt
in dozen op pallets
en in een container
geplaatst voor
vervoer.

Van Colombia reizen
ze in 14 dagen met de
boot naar de haven
van Antwerpen.
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9
In Antwerpen
ontwikkelen ze in
5-7 dagen hun kleur
en smaak in een
rijpkamer.

Alle bananen
bij PLUS
zijn Fairtrade.

Traceerbaar én
klimaatneutraal.
Onze Biologisch PLUS bananen zijn al Fairtradegecertifi eerd, maar worden vanaf half maart
ook nog eens traceerbaar en klimaatneutraal.
Dat betekent dat de herkomst (reis) van je banaan
inzichtelijk wordt en wij de CO2-uitstoot van het
telen en vervoeren van de bananen minimaliseren.
En wat er overblijft compenseren we.
Biologische bananen: natuurlijk
Zo verkleinen we onze impact op het milieu
geproduceerd, op een gezonde bodem en zonder
chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
en gaan we klimaatverandering tegen.

We betalen onze bananenboeren in Colombia een Fairtradepremie. Ook als onze bananen in de aanbieding zijn, geldt dat
de bananenproducenten de Fairtrade minimumprijs en -premie
ontvangen. Hiermee kunnen ze investeren in o.a. beter onderwijs,
medische zorg en huisvesting.

Waarom de bananen zo goed zijn?
Ontdek het via de QR-code.

Meest
gekocht
in de Nederlandse
supermarkt:
de banaan!
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Nederlanders
eet dagelijks
een banaan.

Klimaatneutraal
PLUS is de eerste supermarkt
in Nederland die alle losse
bananen klimaatneutraal
aanbiedt.

Weten waar
je banaan
vandaan komt?

WAAR KOM
IK VANDAAN?

scan of ga naar
plus.nl/banaan

