
 
 

Eswatini Kitchen 
 

Eswatini Kitchen uit Swaziland maakt heerlijke producten zoals marmelades, chutney’s en 

curry saus.  De producten zijn 100% natuurlijk, zonder conserveringsmiddelen en kunstmatige 

geur-, kleur- en smaakstoffen. Uitsluitend gemaakt van verse vruchten. 

 

 

 

Assortiment Eswatini Kitchen 

Ons assortiment Eswatini Kitchen bestaat uit 

 Pine Apple Jam 

Gemaakt van verse ananas en gezoet met rietsuiker 

Lekker op je boterham of door de yoghurt 

 

 Orange Marmalade 

Gemaakt van verse sinaasappelen en gezoet met rietsuiker 

Heerlijk op de boterham of chocolade cake 

 

 Medium Curry Saus 

Gemaakt van verse tomaten, perziken, appels, ui, chillies, knoflook en specerijen. 

Prima te gebruiken met kip, vis, rijst of vegetarische gerechten 

 

 Mixed Fruit Chutney 

Gemaakt van verse appels, perziken, chillies, knoflook en specerijen. 

Chutney smaakt prima bij Indiase gerechten, vis en vegetarische (tofu) schotels. 

 

 Mango Chutney 

Gemaakt van verse mango, ui, chillies en specerijen. 

Mooie combinaties met kip of witlofschotel,  Ook heerlijk in een salade of op een 

broodje of als kaas dip. 

 

 

 

 

  



Waarvoor staat Eswatini Kitchen 

Doel van Eswatini is  om werk te creëren voor werkloze vrouwen en een afzet te bieden voor 

producten van kleine boeren. De opbrengsten zijn bestemd voor het sociaal programma 

voor kansarme kinderen. Men begon met 5 vrouwen en nu, anno 2014,  werken er 35 

vrouwen, hebben 300 mensen dankzij Eswatini Kitchen een bestaanbaar inkomen en 

profiteren 2000 kansarme kinderen van de activiteiten. 

 

Eswatini Kitchen is volledig HACCP gecertificeerd (voedsel veiligheid) en ze zijn aangesloten 

bij de World Fair Trade Organisation (WFTO). Cerro Azul importeert deze producten voor 

Nederland. 

 

 

Fair trade gecertificeerd 

Eswatini Kitchen een fair trade producent van natuurlijke lekkernijen, gecertificeerd door 

WFTO (World Fair Trade Organisation) en COFTA (Samenwerking voor Fair Trade in Afrika). Zij 

exporteert haar producten naar vijftien internationale 

bestemmingen, waaronder Europa, de VS, Australië en Japan. Ook voldoet Eswatini aan de 

normen voor voedselveiligheid en andere internationale 

regelgeving. Eswatini Kitchen is uitgegroeid van kleine huisnijverheid 

tot een bloeiend bedrijf dat verbetering brengt in de levens van 

kansarme gemeenschappen in Swaziland. 

 

Door de combinatie van Afrikaanse zon, bodem- en 

weersomstandigheden groeien er heerlijke groenten en vruchten 

die worden geteeld door lokale boeren. De oogst wordt gebruikt 

voor de productie van heerlijke natuurlijke producten. Eswatini 

Kitchen koopt alle verse groenten en fruit in tegen eerlijke prijzen bij 

ongeveer honderd lokale boeren en tuinders. Dit geldt ook voor 

kleinschalige boerderijen plus gezinnen en vrouwen die de wilde 

Marula, Guava, citroenen en pepers plukken die overvloedig 

groeien in Swaziland. 

 

Jeugd 

De jeugd heeft de toekomst! Daarom gaan alle opbrengsten van Eswatini Kitchen naar het 

fonds Manzini Youth Care, dat meer dan tweeduizend kinderen en jongeren in Swaziland 

ondersteunt. Het belangrijkste doel van MYC is om kansarme jongeren te laten re-integreren 

in de gemeenschap en om te voorkomen dat kinderen op straat belanden.  

 

Wij zijn blij met deze nieuwe producent en hopen dat uw klanten ook zullen genieten van 

Eswatini’s heerlijke producten om zo gezamenlijk dit geweldige project te kunnen steunen. 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kijk op www.cerroazulfood.nl 

 


