NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 18/1 2017!
Kära återförsäljare!
Nu börjar våren komma med längre dagar och snödroppar utanför våra fönster. Det känns fint!
Mycket roligt är det också att presentera några fina nyheter samt berätta om efterlängtade varor som
är tillbaka:

Containern med te från Darjeeling, Indien har kommit - Tre nyheter!
Det finns nu 7 olika sorters lösviktste samt 4 sorters påste. Ny i serien är English Breakfast.
lösviktste och påste! En teklassiker med rik, fyllig smak och färg!
Nytt är också det spännande teet Spring

Blossom som vi presenterar nedtill på sidan!
NYHET: Förslutningsbar innerförpackning
100g teerna har nu en kraftig innerförpackning med
Ziplås som går att öppna och återförsluta!
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Ovanståeende teer av mycket hög kvalitet kommer från sammanslutningen av småbönder, Sanjucta Vikas Cooperative i Darjeeling.
Läs mer på nästa sida!

English Breakfast Te
lösvikt 100g & påste
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Spring Blossom Te – Ett exceptionellt te!

Spring Blossom Te är ett exklusivt och utsökt te från Samabeong Tea
Estate, mycket vackert beläget i nordöstra delen av Darjeeling. Te
odlas här på 1800-2000 meters höjd över havet. Te växer här långsamt och tack vare områdets dimmiga, fuktiga och milda klimat får
det en alldeles exceptionell smak. Spring Blossom te består av blad
och knoppar som plockas tidigt på våren. Teet är varsamt och försiktigt oxiderat och är ett s.k. First Flush te. Ett te med mjuk, lätt smak,
blommigt och med fruktig eftersmak. Ett te för dem som älskar te!
Samabeong tea estate drivs av TPI, Tea Promotors India, ett socialt
mycket engagerat tehandelsföretag i Kolkata. De äger sedan många
år tegårdar som drivs ekologiskt och fair trade.

En mycket omtyckt, traditionsrik och klassisk
blandning av svart te som uppstod redan på
1800-talet. Det ska vara fylligt, robust, rikt och
drickas som det är eller med mjölk och socker
(Mascobado råsocker förstås). Det förknippas
ofta med en rejäl engelsk frukost!
Teet kommer från Potong Tea Garden i Darjeeling
som drivs av 348 småbönder och Putharjhora
tegård i Doors som ägs av Tea Promotors India.
Doors är ett område nedanför Darjeeling där
värmen gör att teet växer snabbare och får
kraftigare smak. På förpackningarna kan ni läsa
mer om teet och odlarna!

Alla teerna
är Krav-märkta

Vänd på bladet och titta på nästa sida! 
Bilder från en av teproducenterna!

˃

DivYa Rai, medlem av Sanjucta Vikas Cooperative:
”Fair Trade har för oss förändrat mycket till det bättre.
Idag kan jag ge mina barn en varierande och en för
alla mycket nyttigare mat, därför att jag har en säker
inkomst. För det är jag mycket lycklig!”

Sanjucta Vikas Cooperative - en fantastisk utveckling
I Darjeeling i norra Indien gick 1998 småbönder i fyra olika byar i distriktet
Mineral Springs samman och bildade Sanjucta Vikas Cooperative som betyder
”utveckling genom enande”. Alltsedan dess odlar man te, grönsaker och kryddor. De har också kor eller höns. Odlingarna är ekologiska.
Ända sedan 2005 har North & South Fair Trade köpt te från dessa bönder. Det
fair trade pris vi betalar ger bönderna bättre levnadsvillkor och vi har under
årens lopp sett hur:
• De fått bättre hälsa då förbättrad ekonomi ger möjlighet till mer
varierad och nyttigare kost men också p.g.a. minskad utsatthet för
bekämpningsmedel
• Ekologisk odling har gett ett mer hållbart och uthålligt jordbruk.
• Bättre betalt har lett till ökat finansiellt oberoende då de bl.a
kunnat utveckla och intensifiera odlingen av baslivsmedel. Detta har blivit
ett viktigt bidrag till minskad fattigdomen i området.
• Ökad produktivitet och kvalitet pga att de fått anvisningar och riktlinjer
om hur ekologiskt jordbruk kan systematisera och balansera
markanvändning och växtskötsel, t.ex. genom att använda kompost
som gödsel och biologisk växtskyddsbekämpning.
• Bönderna har fått mer kännedom om och tillgång till en marknad
för sina produkter.

Mascao Vit Krokant
kommer i slutet av April!

Nu finns LaBranche
Mörk Choklad!

NYHET!

10 olika Mascao
chokladkakaor
förpackade med
grönt sidenband.

KAMPANJ! Choklad till Påsk!
15% Rabatt på Mascao Choklad!
Vi närmar oss Påsk, sötsakernas högtid!
Fram till Påsk, tom. skärtorsdagen
den 13:e April har vi en kampanj
med rabatt på Mascao Choklad!

- Världens första Fair Trade
choklad
- 100% Ekologisk
- Fair Trade.
nu med fairtrademärket!
- Inget sojalecitin
- Inga konstgjorda tillsatser
- Sötad med råsocker
- Mycket god!

I nästa nummer (påsknumret) av

Våra fina chokladställ för butiksdisken!
Tips! Ställ några chokladkakor på snedden så att sidorna syns!

Journal Chocolat kommer en
artikel om Mascao Choklad - Världens
första fair trade och ekologiska choklad!
Det känns roligt att bli uppmärksammad
i Sveriges finaste chokladtidning!

Marmelad från Laos
Beräknas komma till oss nästa
vecka. Ananas, Lime och Passionsfruktmarmelad, passar utmärkt till
Påsk med sina vårliga färger!

Dags för påskägg! Handmålade träägg från Sri Lanka i 3 olika storlekar.

Hej då Åsa - Välkommen Nina!

Det är dags att säga farväl till Åsa som har jobbat med oss i hela 13 år!
Vi kommer att sakna henne mycket och hennes glada skratt.
Vi är dock väldigt glada att Nina tar över Åsas arbetsuppgifter. Just nu pågår
introduktionen av henne för fullt och Åsa lär upp henne i de många varierande uppgifterna.
Det var allt för denna gång! Nej just det.... en sak till! Vi fick in ännu en sändning med indiska vänskapsarmband idag!
De är bara så vackra!! Som juveler med olika ädelstenar! 10 olika i varje förpackning!

Vi önskar en Härlig Vår och en Glad Påsk!
Klaus
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