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Wrångebäck den 20:e februari 2014

Hej kära återförsäljare!

Tack för alla beställningar vi fick till jul, både stora och små! Många glada kunder har hört av sig och 
berättat om en riktigt bra julförsäljning! Även privatpersoner som fått julgåvor har hört av sig och vill 
handla mer. Vi hänvisar dem då givetvis till er!
Och nu några nyheter!

jackfruit
Det är roligt att här kunna erbjuda en 
mycket ovanlig och exotisk produkt!
Vi har fått in en liten provsändning av 
torkad jackfruit från Sri Lanka! 
Jackfruit är världens största frukt och 
växer direkt ut från stammen på höga 
träd. Den kan väga upp till hela 30kg!
Skurna i små bitar och torkad smakar 
jackfruit ungefär som en blandning av 
banan och ananas. Söt och god.
Fair Trade organisationen ”Ceylon Or-
ganic Spice Export” skär upp, torkar 
och förpackar frukten till oss.
Vi har begränsad mängd så först till 
kvarn....

mascobado råsocker 1 kg
Vi är glada att kunna  berätta att vi har fått in Mascobadosockret 
i 1kg förpackningar igen! 
Det är en helt ny typ av förpackning av genomskinlig plast så att 
sockret verkligen syns. Varan passar nu bättre in i vårt övriga sor-
timent eftersom den även har vår egen etikett.
Sockret är som tidigare helt oraffinerat och kvaliteten är ypperlig! 
I fortsättningen tar vi in Mascobadosocker från två producentgrup-
per på Filippinerna. Dels ATC (Alter Trade Cooperation) på ön 
Negros men även från Panay Fair Trade center. Den senare är en 
organisation för omkring 1500 småbönder på ön Panay. Bönderna 
hade turen att inte vara bland de värst drabbade av cyklonen i hös-
tas. Men det kan inte uteslutas att skörden blir mindre detta år.
Vi har kvar de tidigare 1/2kg förpackningarna.

paranötter och paranötsolja
Ni vet väl att våra efterlängtade produkter paranötter & paranötsolja nu 
finns! Det är nötter av utsökt kvalitet som knäcks för hand, med försiktighet 
och omsorg enligt en gammal metod. Den bruna hinnan finns därmed kvar 
runt nöten  och i den finns viktiga näringsämnen, inte minst selén. Att ta till 
vara paranötterna är ett led i att bevara regnskogen. Läs mer på förpackning-
arna och på vår hemsida!
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”Om du inte tror att 
små saker har betydelse,

 så lås in dig i ett  
litet mörkt rum med en mygga”

Ordspråk från Uganda
( Från kurs med 
”Värdskapet”)
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Korghantverk 
i ny storlek
Vår populära fruktkorg 
har nu kommit i en ny 
och mindre modell.  
Den är 21cm i diameter,
en praktisk och använd-
bar storlek.
Bilden till vänster visar
förhållandet mellan
den nya korgen, ”mini”
och ”liten fruktkorg”.

Nya korgar
med lock
De här tycker vi är riktigt 
bra korgar. De har samma 
modell som de stora korg-
arna med lock som vi haft 
länge. Men dessa har en 
låg höjd på 9 resp. 10cm.
De passar fint som present-
korgar men är också prak-
tiska för många andra än-
damål. Den stora har t.ex. 
rätt dimension för att ha 
hårda brödkakor i.

mascao choklad
Missa inte att ha Mascao i er butik!
Det är allt större efterfrågan på denna
Fair Trade choklad! Den är:
     -ekologisk,       
          -innehåller inte några tillsatser,                               
                  -innehåller inte sojalecitin,
                         -är sötad med råsocker 
                                    -och så goooood! 

Djur på hjul
Alla sorterna finns!  
Dvs. ”ankunge på hjul”, 
”Dino-dinosaurieunge 
på hjul”, ”drake på hjul”, 
samt ”drake på hjul med 
vickande svans”.
Samtliga finns i 5 st olika 
färgkombinationer.
Ny, förbättrad och mycket 
stabil konstruktion! 

Det var allt för denna gång! 
Ni som väntar på teerna från Indien....snälla.... ha 
tålamod lite till! De är på väg och vi räknar med att 
de är här andra hälften av mars. Vi hör av oss så snart 
de kommit!
Första snödropparna blommar nu utanför våra fönster 
och en gnutta vårsol tittar fram nån liten stund ibland 
och värmer! Visst börjar snart en härlig tid!
                                     
Hälsningar från oss alla!

Fruktkorg rund mini

 mindre låg korg rund med lock
stor låg korg rund med lock


