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Cambodian Products
Als 12-jarige jongen ging Julian van Dijk voor het eerst mee met zijn ouders naar hun stichting in Cambodja. Daar leerde hij
Kimlay Lim kennen. Door de vele daaropvolgende reizen naar Cambodja, voor met name Stichting Beetje Beter, kreeg Julian
belangstelling voor de Cambodjaanse producten. Veel producten in Cambodja worden op een tradionele manier geproduceerd. Julian wil de Nederlandse markt kennis laten maken met deze producten. Daarnaast wil hij de boeren en leveranciers uit
dit ontwikkelingsland een goede prijs geven voor hun producten. De droom van Kimlay en Julian om samen iets op te starten
heeft geleid tot Cambodian Products. Doordat Kimlay een uitgebreid netwerk heeft met boeren en producenten in Cambodja,
heeft Cambodian Products de mogelijkheden om aan producten te komen die wij in Nederland nog niet kennen, of die vaak
zeldzaam zijn. Cambodia Products streeft naar eerlijke en goede producten voor een eerlijke prijs.

Julian van Dijk
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Kimlay Lim

Door producten te kopen van Cambodian Products steunt u Stichting Beetje Beter, een Nederlandse stichting die sinds 2007
werkzaam is in de sloppenwijken van Phnom Penh, Cambodja. 5% van de verkoopprijs van ieder product komt ten goede aan
deze stichting. Stichting Beetje Beter biedt kinderen in Cambodja een kans op een betere toekomst door middel van onderwijs. Beetje Beter groeide vanuit een passie voor reizen en een gedeelde visie op een betere wereld. De oprichters hebben de
missie de wereld met weinig middelen een beetje beter te maken.
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Steun Cambodja

Stichting Beetje Beter voert, sinds de oprichting, een strikt anti-strijkstokbeleid. Alle inkomsten worden besteed aan het goede
doel in Cambodja. De stichting wordt in Nederland volledig gerund door vrijwilligers, die bovendien geen vergoeding ontvangen. Er zijn nagenoeg geen overheadkosten. De jaarrekening is volledig openbaar en is te vinden op de website. De stichting
heeft een ANBI-status.
Meer informatie www.beetjebeter.nl
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Specerijen
Producten
- Witte Kampot peper
- Zwarte Kampot peper
- Rode Kampot peper
- Kampot zout (grof)
- Kampot zout (ruw)
- Anijs (poeder)
- Steranijs
- Lemongras (gedroogd)
- Green lemongras (poeder)
- Gebroken chillies
- Gedroogde chillie peper
- Kaneel (poeder)
- Kaneel (stokjes)
- Groene curry (poeder)
- A Mok (poeder)
- Lime bladeren (gedroogd)
- Gele safron
- Gele safron (poeder)
- Moringa (poeder
- Moringa (gedroogd)
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Niet alle specerijen hebben wij op voorraad.
Indien hier vraag naar is bestellen en importeren
wij deze producten.
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Kampot Pepper
De peper uit Kampot, een streek in het zuiden van Cambodja, wordt gezien als de beste peper in de wereld. Kampot peper
was ooit wereldberoemd. Toen Cambodja nog een Frans protectoraat was, gebruikten alle Franse toprestaurants peper uit
Kampot. Als gevolg van het Khmer Rouge regime en de burgeroorlog kwam de peperproductie echter vrijwel volledig tot stilstand. Tegenwoordig is Kampot peper bezig aan een comeback. Kampot peper is een beschermde geografische aanduiding.
Dit houdt in dat alleen peper uit de regio van Kampot zich Kampot Pepper noemen. Een bekend voorbeeld van een beschermde geografische aanduiding is de naam Champagne voor mousserende wijn: deze naam mag alleen worden gebruikt voor wijn
uit de Franse Champagnestreek. Bescherming als geografische aanduiding betekent niet alleen dat de geografische oorsprong
wordt gewaarborgd, maar ook dat dat de Kampot peper op organische grond wordt verbouwd. Het gebruik van pesticiden en
kunstmest is niet toegestaan. Deze producten hebben namelijk een negatief effect op het aroma van Kampot peper. Het is juist
dit aroma dat Kampot peper onderscheidt van de vele andere pepers in de wereld.
Verschil tussen zwarte, rode en witte peperkorrels: De zwarte peper is een groene peperkorrel die met de hand wordt geplukt. Deze groene peper wordt in de zon gedroogd. De zwarte peper wordt met de hand gesorteerd op formaat en vorm. De
rode peper, is de peper die langer blijft hangen dan de zwarte. De rode peper wordt ook met hand geplukt maar dan een voor
een. De witte peper is de rode peper die ook een voor een wordt geplukt en gesorteerd en na het oogsten wordt gekookt in
zuiver water en daarna gedroogd. Alle 3 kleuren pepers hebben hun eigen smaak en eigenschappen.
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Kampot Pepper

€ 8,50
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€ 10,00

€ 10,00

Zwarte Kampot Pepper

Rode Kampot Pepper

Witte Kampot Pepper

90gr.

90gr.

90gr.
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Pepper Gift
Drie soorten Kampot Pepper
in een Giftbox.
3x90gr.
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€ 28,50
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Kampot Zeezout
De zout uit Kampot wordt nog met de hand gewonnen. De zout uit Kampot wordt net als de peper op een tradionele manier
gewonnen waardoor de smaak zo sterk mogelijk blijft.

Producten

- Kampot zeezout (Grof)
- Kampot zeezout (Fijn)
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Cambodjaanse steranijs
De steranijs uit Cambodja wordt door de Cambodjaanse bevolking in verschillende gerechten gebruikt. Denk hierbij aan de tradionele curry’s. Steranijs is de stervormige vrucht van een boom die oorspronkelijk uit het zuiden van China komt. Deze boom
kan een kleine twintig meter hoog worden en is groenblijvend. De boom komt tegenwoordig ook in Cambodja voor en bloeit
met gele bloemen en heeft prachtig glanzende bladeren. Elke vrucht heeft meestal tussen de vijf en acht armen die één zaadje
bevatten. De vruchten worden geplukt als ze nog onrijp zijn en worden vervolgens in de zon gedroogd. Steranijs is bijvoorbeeld goed te gebruiken in een stoofpotje.

Producten

- Steranijs
- Anijs (poeder)
- Anijs (olie)
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Lemongras
Lemongras uit Cambodja heeft vele toepassingen. Naast het feit dat Lemongras als kruiden wordt gebruikt, wordt hier ook thee van gemaakt. Zelfs de lemongras olie heeft vele toepassingen. Lemongras olie is een exlusief product
omdat er uit een grassprietje maar een druppeltje olie wordt gewonnen en het
hierbij om handwerk gaat.

Producten

- Lemongras (gedroogd)
- Lemongras (poeder)
- Lemongras (olie)
- Lemongras (thee)
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Kaneel
De kaneelboom staat vaak op dezelfde plantage als de steranijs omdat de ene boom veel water nodig heeft en de andere boom van
droogte houdt. De bomen houden elkaar zo in evenwicht. Kaneel wordt gemaakt van de schors van de boom en takken.

Producten

- Kaneel (poeder)
- Kaneel (stokjes)
- Kaneel (thee)
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Cambodjaanse Thee
Producten
- Jasmin thee
- Orthosiphon thee
- Lemongrass thee
- Ginger thee
- Grenger thee
- Lotus thee
- Munt thee
- Kaneel thee
- Pandam Tea
- Galangal thee
- Moringa thee
- Papaya thee
- Green mango thee
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Niet alle thee hebben wij op voorraad.
Indien hier vraag naar is bestellen en importeren
wij deze producten.
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Cambodian Products Deventer
Zutphenselaan 7
7411AA Deventer

06-10223796
www.cambodianproducts.nl
info@cambodianproducts.nl

