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Skryté trny
afrických růží

Lidé ve východní Africe nemají z mnoha důvodů zrovna „ustláno na růžích“. Přitom
právě odsud pochází velká část růží, které se u nás prodávají. Zejména Keňa a Etiopie
patří mezi květinové velmoci. Africké růže ale mohou mít i pichlavé trny.
Pěstování květin ve východní Africe s sebou
totiž nese řadu problémů, od pracovních
podmínek škodících zdraví přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou
vodou a poškozování životního prostředí.
A přestože květiny jsou u nás tradičním dárkem zejména pro ženy, jsou to právě ženy,
kdo při jejich pěstování na květinových farmách čelí největším obtížím: mnohé z nich
jsou samoživitelky, mají zpravidla nízké
vzdělání, často neznají svá zaměstnanecká
práva a jejich situaci zhoršují nízké mzdy
a nedostatečná bezpečnost práce.

Příležitost pro férový obchod
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O odstranění těchto negativních jevů usiluje etická certifikace Fairtrade. „Fairtrade

vyžaduje, aby zaměstnanci měli alespoň
zákonnou minimální mzdu, řádné pracovní
smlouvy včetně nároku na dovolenou a na
mateřskou, svobodu shromažďování, jasně
stanovenou pracovní dobu, ochranné oděvy
a školení o bezpečném zacházení s chemikáliemi. Absolutně zakázaná je dětská práce,“
vysvětluje Hana Malíková z Fairtrade Česko
a Slovensko. „Fairtradové plantáže musí také
splňovat přísná kritéria ochrany životního
prostředí, jako je úsporné zavlažování, čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.“ Fairtradové květiny lze dnes
koupit i u nás. Loni se poprvé objevily v prodejnách Kaufland a Lidl, a to právě v době,
kdy byli pěstitelé květin významně zasažení
pandemií covid-19. Na začátku pandemie,

během loňského března a dubna, zaznamenali pěstitelé z Keni a Etiopie snížení prodejů
o 70 až 80 procent.

Řekni to květinou
Naše babičky studovaly různé „květomluvy“, aby zjistily, co která květina symbolizuje. Gerbera prý značila velkou upřímnost, narcis sebelásku, žlutá růže žárlivost.
Květiny k nám ale promlouvají i dnes. Ty
s logem FAIRTRADE říkají, že byly vypěstovány v důstojných podmínkách, bez využití
dětské práce a s ohledem na životní prostředí. A to pro mnohého obdarovaného
může být stejně příjemné sdělení, jaké dřív
symbolizovala bílá růže (čisté svědomí)
nebo kytice rudých růží (vyjádření díků).

Za málo peněz
a bez ochrany
Hlavní problémy pěstování

květin a jak je pomáhá řešit Fairtrade
Pěstování květin je velmi pracné, zacházení s hnojivy a dalšími chemikáliemi zase
potenciálně nebezpečné – pro zdraví lidí
i přírody. Zaměstnanci květinových plantáží, které se nacházejí v Keni, Etiopii, Tanzanii, Ugandě, Zimbabwe, ale i v Ekvádoru,
El Salvadoru, Kostarice a na Srí Lance, přitom pracují často ve velmi špatných podmínkách a za nízkou mzdu. Zpravidla jim
také chybí odborné znalosti potřebné pro
zacházení s toxickými prostředky na hnojení a ochranu rostlin. Vysoké využívání
toxických chemikálií a chybějící ochranné
oděvy mohou mít pro pracovníky dlouhodobé následky. Častým problémem pěstování květin je také zacházení s vodou. Pro
květinové farmy s certifikací FAIRTRADE
proto platí jasná pravidla, která mají výše
popsaným jevům zabránit.

Zaměstnanecká práva
a bezpečnost
Zaměstnanci fairtradových plantáží mají zajištěna základní zaměstnanecká práva: řádné
pracovní smlouvy, svobodu shromažďování

a sdružování v odborových organizacích,
ochranu mateřství, jasné stanovení pracovní
doby, ochranné oděvy a školení o bezpečném
zacházení s chemikáliemi.

Přísná ochrana
životního prostředí
Plantáže musí splňovat také přísná kritéria
ochrany životního prostředí. Součástí standardů certifikace Fairtrade je úsporné zavlažování, což je zvlášť důležité v zemích, kde část
populace trpí nedostatkem pitné vody, dále
čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.

Peníze navíc na komunitní
projekty
Fairtradový příplatek nad rámec výkupní
ceny květin činí deset procent z vývozní ceny
a je určen přímo zaměstnancům. O využití
těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor,
financují se z něj projekty, z kterých mají užitek jak sami zaměstnanci plantáží, tak širší
komunita – například lékařská péče, školy
a školní pomůcky nebo doprava.

„Pracuji na fairtradové farmě Valentine Growers už 14 let. Díky tomu jsem
mohla dát svým dětem vzdělání: dostaly stipendia od střední školy až po
univerzitu. Já sama jsem vystudovala odbornou školu a mám teď výuční
list na výrobu občerstvení, díky tomu si vydělám něco navíc. Dostala jsem
také půjčku, díky které jsem si koupila nádrž na vodu a plynový vařič.
Žiju zkrátka mnohem lépe a plánuji dokonce pořídit v budoucnu pro naši
rodinu pozemek.“
Jacinta Wanjira Muiga, Kiambu (Keňa)
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Solidaritou proti pandemii
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dukce. V době, kdy pěstitelé často ze dne na

Na pěstitele (nejen) květin den přišli o zdroj příjmů nebo jejich příjmy
poklesly, však potřebovali tyto
na globálním Jihu dopadla významně
peníze na zajištění základních životních
potřeb pro sebe a své rodiny.
pandemie nemoci covid19 hned dvakrát: jednak
Podpůrné finanční fondy
museli čelit samotnému
Kromě toho založila Fairtrade International
dva fondy na podporu pěstitelů. Národní faironemocnění, stejně jako
tradové organizace – včetně Fairtrade Česko
zbytek světa, a jednak
a Slovensko – a donoři do nich přispěli dle svých
možností a celková takto vybraná částka přese potýkali s razantním
sáhla 15 milionů eur. „Tyto peníze byly určené
poklesem zájmu o svou
na okamžité potřeby pěstitelů, dělníků a jejich
produkci a tedy s existenč- komunit, například na nákup ústenek nebo
dezinfekčních prostředků, a zároveň vytvoří
ními problémy. Systém
základy dlouhodobého úsilí o obnovení ekonomiky po skončení pandemie,“ vysvětluje Hana
Fairtrade je v této nelehké
Malíková z Fairtrade Česko a Slovensko.
době podpořil hned někoApel na bezpečnost
lika způsoby.
a pracovní práva
Peníze „na ruku“

Fairtrade International apelovala na zaměstnavatele na globálním Jihu, aby ani navzdory pandemii nezapomínali
na základní pracovní i lidská práva svých zaměstnanců a ve zvýšené míře dbali na jejich bezpečnost a zdraví.

Především Fairtrade dočasně umožnil
vyplácení fairtradového příplatku v hotovosti přímo zaměstnancům plantáží a pěstitelům, případně nákup hygienických
a potravinových balíčků. Za normálních
okolností využívají družstva tyto prostředky k investicím do projektů přínosných
pro celou komunitu, jako jsou zdroje pitné
vody, vzdělávání nebo zdravotní péče, a do
zvyšování efektivity pěstování a kvality pro-

Fairtrade International také apelovala na
zaměstnavatele na globálním Jihu, aby ani
navzdory pandemii nezapomínali na základní
pracovní i lidská práva svých zaměstnanců
a ve zvýšené míře dbali na jejich bezpečnost
a zdraví. „Fairtrade vyzývá zaměstnavatele,
aby dbali na to, že lidé dodržují předepsaný
odstup, že mají možnost mýt si ruce, dezinfikovat se a dodržovat další hygienická opatření,
že ti, kterým byla nařízena karanténa, ji dodržují, a že pro všechny je zajištěna potřebná
zdravotní péče,“ vysvětluje Hana Malíková.

Keňské květinové farmy čeká těžký rok

V dubnu 2020 se prodeje propadly na
pětinu, a přestože nyní stabilně stoupají,
odhaduje keňská rada pro květiny, že úplné
zotavení bude tomuto sektoru trvat rok.
Někteří pracovníci jsou stále na neplacené
dovolené nebo mají zkrácenou pracovní
dobu, takže mají problém zajistit své
základní potřeby.
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Fairtrade Africa odhaduje, že až 90 % všech
pracovníků v květinovém průmyslu napříč
východní Afrikou bylo zasaženo snížením
platu, neplacenou dovolenou nebo ztrátou
zaměstnání. V Keni má situace obzvláště
závažný dopad, protože květinové odvětví
zaměstnává 150 000 lidí přímo a odhadem
až 2 miliony nepřímo. Na ženy, které tvoří až

polovinu této pracovní síly, tato krize dopadla
nejvíce. Školy a jiná zařízení pro péči o děti
jsou stále zavřené a mnoho žen si muselo
vzít neplacenou dovolenou, aby mohly pečovat o své potomky. Jen velmi málo z nich
má nějaké úspory, ze kterých mohou vyžít.
Ceny potravin se razantně zvýšily a děti navíc
nedostávají školní obědy, takže mohou mít
problémy s nedostatkem jídla.
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„Na keňské květinové farmy
dopadla pandemie onemocnění covid-19 velmi
tvrdě. Došlo k pozastavení
letů a evropští obchodníci
se zaměřovali na prodej
základního zboží, takže
odbyt na naše hlavní
vývozní trhy téměř ustal,“
říká Gonzaga Mungai,
manažer pro fairtradové
květiny v Africe.

Pomoci může zvýšený zájem
o fairtradové květiny
„Dvě hlavní pěstitelské země, tedy Keňa
a Etiopie, zaznamenaly již v březnu 2020
propad poptávky o 70 až 80 procent a k normálnímu stavu se bude obchodování vracet
hodně dlouho. Potenciální dopad pandemie
covid-19 na toto odvětví a pracovníky v něm
tak může být velmi vážný. Proto oceňujeme
skutečnost, že právě v této době se do českých obchodů dostávají fairtradové květiny. Jejich nákupem můžeme i my přispět
k tomu, aby se situace zaměstnanců fairtradových květinových farem ve východní
Africe co nejrychleji zlepšila,“ doplňuje ředitelka obchodu Fairtrade Česko a Slovensko
Gabriela Kozlová.
„Organizace Fairtrade je pro tisíce pracovníků v květinovém průmyslu během krize
covid-19 záchranným lanem,“ dodává Gonzaga Mungai. „Prosíme vás, abyste i nadále
kupovali fairtradové květiny, aby pěstitelé
mohli během tohoto náročného období dále
podporovat své rodiny.“

Fairtrade Africa odhaduje, že až 90 % všech pracovníků v květinovém průmyslu napříč východní Afrikou
bylo zasaženo snížením platu, neplacenou dovolenou nebo ztrátou zaměstnání. Na ženy, které tvoří až polovinu
pracovní síly, krize dopadla nejvíce.

„Když udeřila pandemie, hodně nás to zasáhlo. Přestali jsme vyvážet květiny,
protože byly zrušené lety. Já sama jsem zůstala doma tři měsíce,“ vysvětluje
Dorcas Naboke (43) z keňské květinové farmy Harvest Limited. Výbor
pro fairtradový příplatek – volený orgán sestávající z pracovníků, kteří
rozhodují o použití příplatku – reagoval velmi rychle: všech 373 pracovníků dostalo kupóny na nákup mouky, kuchyňského oleje, cukru, rýže
a dalšího základního zboží.
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Delegace složená ze zástupců Fairtrade
International se koncem loňského roku
setkala s papežem Františkem. Hovořili o obchodu, změně klimatu a dopadu
pandemie covid-19 na pěstitele. Papež na
setkání v Apoštolském paláci v Římě vyjádřil
podporu systému Fairtrade.

Mary Kinyua, prezidentka Fairtrade Africa,
přicestovala pro tuto zvláštní příležitost
z Keni: „Bylo mi ctí podělit se s papežem
o to, co Fairtrade dělá. Fairtrade má své
kořeny mezi katolickými aktivisty, kteří
se spojili, aby změnili pravidla tradičního
obchodu a vytvořili propojení mezi spotřebiteli a zemědělci po celém světě.“
(Rozhovor s Mary Kinyua přinášíme dále.)
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Cílem setkání bylo představit práci, kterou
Fairtrade dělá po celém světě na podporu
více než 5 milionů pěstitelů, jejich rodin
a komunit. Zástupci Fairtrade z Afriky, Latinské Ameriky, Německa, Lucemburska a Itálie představili papeži novou globální stra-

tegii Fairtrade na období 2021-2025, jejímž
cílem je dosáhnout sociální a klimatické
spravedlnosti pro tu nejzranitelnější část
populace na světě.

Nižší uhlíková
stopa a nižší

spotřeba vody
Častou výtkou vůči africkým
květinám je to, že se k nám
musejí dovážet letecky, což
je neekologické. Ze studie
společnosti Treeze z roku
2019 ale vyplývá, že uhlíková
stopa fairtradových květin
vypěstovaných v Keni je i přes
leteckou dopravu do Evropy
stále nižší než u těch vypěstovaných v Holandsku.
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Tam se totiž květiny pěstují ve vyhřívaných
sklenících, proto je produkce skleníkových
plynů 5,5× vyšší a spotřeba energie 6,5×
vyšší než na fairtradových farmách v Keni.
Organická holandská farma má o 35 % nižší

spotřebu energie než konvenční farma
tamtéž, stále je ale vyšší než spotřeba
energie na keňské farmě. Samozřejmě
nejlepším řešením je stále nákup květin
z lokálních zdrojů. Pokud však chcete
pořídit řezanou květinu v době, kdy je
u nás vegetační klid, pak je fairtradová
květina určitě dobrou volbou i navzdory
tomu, že musela být do Evropy dopravena
letecky.
Uhlíková stopa není jedinou environmentální otázkou spojovanou s květinovými
fairtradovými farmami. Některé farmy
používají k zavlažování zachycenou
dešťovou vodu, jiné využívají mokřady a za
pomoci série pečlivě navržených nádrží
v nich čistí vodu odtékající ze skleníků. Tím
nejen dochází k čištění vody a zabraňuje
se jejímu znečišťování, ale navíc zde
dochází k cyklickému procesu, kdy je voda
opakovaně používána k zalévání rostlin.

vytrhla trn z paty

Mary Kinyua je prezidentkou Fairtrade Africa a manažerkou lidských zdrojů v keňské květinové farmě Oserian, která zaměstnává více než 4000 lidí. Pandemie nákazy
covid-19 byla pro pěstitele květin ve východní Africe nejnáročnější zkouškou, jakou
dosud zažili. Mary v rozhovoru vypráví o neocenitelném programu podpory i soudržnosti se zaměstnanci v těžkých dobách.
Pěstitelé květin čelili v uplynulých měsících velkým problémům. Jaká je jejich
situace teď?
S tím, jak se v mnoha zemích opět otevírají
podniky a obchody a ruší se omezení dopravy,
začíná se obchod s květinami pomalu vracet
k normálu. Některá opatření, která jsme přijali, abychom snížili náklady, bohužel dopadla
na kvalitu květin. Na farmách pracovalo méně
lidí, rostliny se méně často zalévaly a hnojily.
To je oslabilo, takže jsou méně odolné vůči
škůdcům a chorobám.

potravin. Pěstováním plodin, jako jsou brambory,
kadeřavá kapusta, špenát, fazole, cibule nebo rajčata, jsme dokázali podpořit 4000 svých zaměstnanců, pro které byly tyto potraviny dostupné
za dotovanou cenu. Dále jsme také přepracovali
program školních jídel, který byl s příchodem
pandemie pozastaven. V rámci potravinového
programu jsme díky tomu mohli denně v poledne poskytnout teplé jídlo 1800 zaměstnancům
a více než 2000 členům jejich domácností.

Je něco, co byste ráda sdělila obchodním
partnerům?
Aby zůstal dodavatelský řetězec aktivní, musí
se nad vodou udržet všichni hráči. Jen tak
můžeme toto období přežít. Proto je potřeba,
aby nyní obchodní partneři podporovali pěstitele více než kdy dříve. Může se jednat třeba
o flexibilnější obchodní strategie, například
zkrácení doby splatnosti, které pěstitelům
zlepší cash flow.

Co z pomoci, kterou pěstitelům poskytl
systém Fairtrade, považujete za nejdůležitější?
Možnost flexibilního použití fairtradového
příplatku. Mnozí květinoví pěstitelé díky tomu
nakoupili potravinové balíčky, hygienické
potřeby, jako je mýdlo, roušky nebo dezinfekce, které chrání pracovníky a jejich rodiny
před nemocí covid-19. V květnu loňského roku
šla organizace Fairtrade ještě dál a představila
v reakci na pandemii Fairtradový fond na podporu pěstitelů. Peněz fondu využilo 46 květinových farem ve východní a střední Africe a jeho
pomoc přišla právě včas, aby vytrhla trn z paty
farmám, které potřebovaly doplnit hygienické
pomůcky, jako jsou roušky, mýdla, dezinfekce
nebo bezkontaktní teploměry.

© Fairtrade International

podpořil Fairtrade

Pomoc Fairtrade nám

Jak v těchto obtížných dobách podpořila zaměstnance samotná farma Oserian, kde pracujete?
Farma Oserian musela omezit produkci
a zavést kvůli tomu opatření na snížení
nákladů, ke kterým patřilo třeba neplacené
volno pracovníků nebo odložení vyplacení
poloviny mzdy aktivních zaměstnanců na
později. Naštěstí jsme dostali z Fairtradového
podpůrného fondu částku 5000 eur, která
nám pomohla spustit projekt na výrobu roušek. Ty jsme rozdělili mezi naše zaměstnance
a ostatní členy jejich domácností, aby se snížilo riziko přenosu viru. Distribuovali jsme také
prostředky na dezinfekci rukou, bezkontaktní
teploměry a v rámci doplňujících preventivních opatření jsme pořídili obličejové štíty.
Podařilo se nám taky spustit několik projektů na
podporu našich pracovníků. Mezi ně patří i pěstování zeleniny, díky kterému jsme zmírnili dopady,
které mají na naše pracovníky zvyšující se ceny

Fairtradové květinové
farmy chrání přírodu
Keňský region Naivasha je oblíbeným místem pro budování květinových farem, protože je zde úrodná půda a v blízkosti je Viktoriino jezero, které funguje jako zdroj vody.
Firmy pěstující fairtradové květiny jsou si
dobře vědomy toho, že aby fungovaly udržitelně, musí se starat o životní prostředí.
Mnohé květinové fairtradové farmy testují
přírodní a environmentálně neškodná řešení
pro zvyšování produktivity (od kravské mrvy
po kompostování) a boje se škůdci. Všichni
fairtradoví pěstitelé v Keni navíc podnikají
kroky na ochranu přírody. Mezi ně můžeme
zařadit například vysazení 11 000 stromů nebo
dokonce založení chráněné přírodní rezervace.

© Fairtrade International, Ola Höiden

Papež František
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Fairtrade posiluje pozici žen
© Fairtrade International, Jean Claude Coostant

Lepší postavení žen má
v rámci systému Fairtrade
důležitou roli. V této oblasti
už sice došlo k velkému
posunu, stále v ní ale
zůstává mnoho výzev a přechodná povaha pracovních
pozic v květinovém odvětví
s sebou nese obtížně zvladatelná rizika.
Jedním z důkazů, že dochází k řešení této
problematiky, je skutečnost, že ženy nyní
zůstávají na fairtradových farmách zaměstnané déle. Zhruba 50 % všech pracovníků
na květinových farmách jsou ženy. To je více
než v jiných odvětvích. Fairtrade Afrika organizuje na fairtradových farmách kurzy zvyšující povědomí o právech žen a podobách
obtěžování a ukazuje způsoby, jak dosahovat
rovnosti pohlaví. Nedávno zveřejněná stu-

die o situaci na ekvádorských květinových
farmách zjistila, že Fairtrade zlepšuje podmínky a práva žen na pracovišti i mimo něj.
Průzkum naznačuje, že Fairtrade podporuje
větší prosperitu, stabilní zaměstnání na plný
úvazek, rovné mzdy, benefity a pracovní
podmínky a také mateřskou dovolenou
a služby péče o děti, které jsou ve venkovských oblastech Jižní Ameriky velmi vzácné.
Respondentky ve zmiňované studii hovoří
sebevědomě: „Členství v komisi pro fairtradový příplatek mi hodně přineslo. Nejdřív
jsem se toho hodně bála, ale spoustu jsem
se toho naučila. Teď dokážu sama plánovat projekty a dohlížet na ně, dokonce i na
jejich rozpočet.“ Velká většina žen uvádí, že
ony i jejich rodiny měly z projektů financovaných z příplatku prospěch: 96 % se
dostalo ke vzdělávacím programům, 89 %
využilo zdravotnické služby, 69 % využilo
dentální služby a 60 % si vzalo půjčku s nízkým úročením. Ženské pracovnice a jejich
děti mají vyšší pravděpodobnost, že se
dostanou do vzdělávacích programů.

Přestože řezané květiny patří spolu s kávou,
kakaem, banány a bavlnou mezi klíčové
fairtradové komodity, na českém trhu byly
(spolu s banány) až dosud tak trochu popelkou. Koupit je bylo možné pouze online,
v e-shopu společnosti Florea.

© Lidl Česká republika

Změnu přinesl teprve loňský rok, kdy čeští
zákazníci dostali poprvé příležitost koupit
květiny s touto etickou certifikací hned ve
dvou obchodních řetězcích v Česku – v Kauflandu a v Lidlu. „Vysíláme k zákazníkům
důležitý signál, že je potřeba zajímat se, za
jakých podmínek vzniká zboží, které nakupujeme,“ říká v rozhovoru Tomáš Myler, vedoucí
firemní komunikace Lidl Česká republika.
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Fairtradové růže už i v českých kamenných obchodech
Co vás vedlo k zavedení fairtradových
růží do nabídky květin?
Ve spolupráci s naší mezinárodní centrálou
jsme vydali dokument Zásady udržitelného
nákupu květin, kde se zavazujeme, že od
roku 2020 budeme prodávat pouze certifikované květiny. Námi prodávané květiny
jsou nejčastěji certifikovány podle standardů
GlobalG.A.P., ale my jsme chtěli nabídku certifikovaných květin ještě dále rozšířit, a proto
jsme se rozhodli pro fairtradové růže. V našem
stálém sortimentu totiž máme už řadu produktů s certifikací Fairtrade, např. výrobky
obsahující kakao, kávu nebo vanilku. Mimo
jiné i káva v automatech v našich prodejnách
nese tuto certifikaci. Zároveň nepopíráme, že
jsme chtěli být prvním řetězcem v ČR, který
bude fairtradové květiny prodávat.
Budou v sortimentu trvale?
Trvale v sortimentu zatím bohužel nebudou,
ale budeme se je snažit zákazníkům pravidelně
nabízet.
Jaká byla reakce zákazníků, splnila
očekávání?
Zákazníci v ČR jsou pořád velmi senzitivní na
cenu, udržitelnost výrobku či jeho ekologické
nebo sociální aspekty nejsou hlavní při rozhodování o koupi. Nicméně si myslíme, že i tímto
krokem vysíláme k zákazníkům důležitý signál, že je potřeba zajímat se, za jakých podmínek vzniká zboží, které nakupujeme.
Jak jste zákazníkům tuto novinku
komunikovali?

Tuto skutečnost pravidelně komunikujeme
v letáku a na našich sociálních sítích. Při uvedení fairtradových růží nám také velmi pomohla
organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která
této zprávě věnovala velký prostor ve všech svých
komunikačních kanálech.
Plánujete prodej i dalších fairtradových
květin, které jsou v Evropě k dispozici,
třeba lilií nebo karafiátů?
Rádi bychom prodej dalších druhů fairtrado-

vých květin podpořili a aktuálně tuto možnost
zvažujeme, ale nejsme nyní schopni s jistotou
říci, zda se v naší nabídce skutečně objeví.
Jakými dalšími aktivitami se Lidl snaží podporovat udržitelnost, ať už v oblasti životního
prostředí nebo v sociálních otázkách?
Náš udržitelný a odpovědný přístup v podnikání prochází všemi částmi hodnotového
řetězce od přírodních zdrojů a zemědělství,
dodavatelský řetězec a zpracování surovin

přes náš vlastní provoz a procesy až po vztahy
se zákazníky a vliv na společnost. Z konkrétních aktivit bych zmínil především odpovědné
utváření sortimentu, kam patří právě závazek
týkající se květin. O certifikaci se ale snažíme
u řady dalších produktů: u kávy, čaje, čokolády, produktů z ryb a korýšů, palmového oleje
a dalších. Dále je to např. dlouhodobá strategie
REset Plastic, která si klade za cíl snížení plastové zátěže u obalů našich vlastních značek.
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