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Wrångebäck den 30:e April 2014

Kära återförsäljare!

Äntligen är våra mycket efterlängtade Darjeelingteer från småbönder här!  Lösviktsteerna är Grönt te, Earl Grey te, First Flush te, 
Darjeeling Premium svart te samt nyheten Vitt te!
Påsteerna är som tidigare: Grönt te, Earl Grey te samt svart Premium.

Varför inte bjuda in till ett ”Afternoon Tea” där ni på nytt introducerar
dessa  teer?! Vi skickar med receptblad samt affischer!
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                  Om ”First Flush te”  
           är teernas prinsessa så är 
  Vitt te teernas drottning!   
       Det görs på tebuskens silvriga 
 knoppar och de allra spädaste bladen.          
       Smaken är mild men ändå  fyllig. 
   

     
    ”rent te i påsen”!
    Har ni läst om skandalen med 
  socker i påste?  Socker har tillsatts 
tepåsarna för att förbättra smaken 
men utan att det deklareras!
I våra teer finns det bara ekologiskt te
  och inget annat!

             Så vill vi påminna om att 
     Kakao El Ceibo är här igen!
  Den milda fina kakaon som våra 
chokladkakor Mascao är gjorda av!
  I fortsättningen erbjuder vi här-    
       med två olika sorters kakao,
              både kakao El Ceibo 
                 & kakao Amaribe!
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                                                  De här vackra korten har också kommit!
                                                 Handgjorda och målade för hand på
                                              torkade  pipallöv! De är tillverkade av 
                                             kvinnor i Sydindien.
                                           Varje kort är ett litet konstverk!

Slutligen  önskar vi er alla en härlig och skön vår!
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Läs på nästa sida om vår kampanj
”Rent Te i påsen”!

____________

____________
Vgv!



Att ha ”rent te i påsen”
En av de senaste livsmedelskandalerna är att det enligt ett norskt test finns 
10-20% tillsatt socker i vissa påsteer! 

Det står heller ingenting om sockertillsatsen på innehållsförteckningen…
Tydligen finns här ett hål i lagstiftningen för enligt de undersökta teföre-
tagen behöver de inte ange sockermängden i tepåsarna…

Som konsument skall man veta vad man köper. Att upp till 20% av innehållet 
i en tepåse är tillsatt och inte deklarerat är rent ut sagt bedrövligt och 
oacceptabelt.

Världshälsoorganisationen WHO planerar nya kostrekommendationer där 
de rekommenderar att man halverar sockerintaget!

Sämre och billigare kvalitéer av te köps och görs ”smakligare och sötare” med 
hjälp av socker. Konsumenten får svårare att avgöra om ett te är bra eller inte! 

Smaktillsatser används flitigt i te och kan användas som bärare av socker
som t.ex kanderade fruktbitar. 

Vi tror att konsumenterna vill att företagen de köper te av ska ha ”rent mjöl”, 
förlåt ”rent te i påsen”. Om man vill sockra teet kan man göra det själv och
själv bestämma hur mycket man vill ha. 

Vi startar därför:

Kampanjen ”rent te i påsen”! 
Det ska vara en självklarhet att kunderna får veta om det är annat än teblad i 
teerna de köper!

Gå in på Livsmedelsverkets hemsida http://www.slv.se/ tryck på kontakta oss, 
skrolla ned till e-post, klicka på upplysningen och skriv förslagsvis att du som
konsument vill veta om det är rent te du köper eller om det är smaksatt och 
vad som då är tillsatt. Socker ska inte vara undantaget från kravet på innehålls-
deklaration!


