
Vad sägs om lite äppelpaj med äkta vaniljsås? Vi skickar med recept när
ni beställer! Bara Mascobado råsocker så klart i äppelpajen! Passar utmärkt till ett  
mysigt  Afternoon Tea en kylig hösteftermiddag.
                             Komplettera gärna våra recept    
                                   för  ”Afternoon Tea” med                                                   
                                                         dessa recept!
 .

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 23:e Augusti 2013

Hej kära återförsäljare!

Nu närmar sig vår soliga och varma sommar sitt slut och tycker vi i alla fall att det skall bli lite skönt med hösten! 
Vi är glada att kunna berätta att två efterlängtade produkter har kommit tillbaka! La Branche och Soltorkade Minibananer!
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La Branche, mjölkchoklad och mörk choklad finns återigen! 
Nu när man inte smakat på dem på länge så känner man mer än nånsin hur 
ljuvligt goda de är! 
Och bra råvaror! Inget sojalecithin och inga e-tillsatser! 41% kakao i den 
ljusa chokladen och 57% i den mörka!

Stort Hurra, ”världens godaste bananer ” har kommit in!
Ljuvligt söta och lagom sega, ett riktigt GODIS, men utan något onyt-
tigt! Inget socker, inga konserveringsmedel, inga e:n, helt enkelt bara 
bananerna!! 
Skynda och beställ för de försvinner redan i rasande takt! 
De är en storsäljare!

Ingredienser:2dl gräddmjölk (Blanda 1/2 dl grädde med 1 1/2 dl mjölk) 

1/2-1 st vaniljstång
3 äggulor (gärna med lite av vitan kvar)

1 dl strösocker (Gärna Mascobado råsocker) 

2 dl vispgrädde

från småbönder på Sri Lanka

vaniljstänger 

med

NORTH & SOUTHFAIR TRADE

vaniljsås & vaniljparfait

Gör så här:Häll gräddmjölken i en kastrull.

Klipp upp vaniljstången utmed hela längden  och lägg den i mjölken.

Koka upp blandningen och tag kastrullen av spisen för avsvalning.

Vispa äggulorna och sockret tills det blir vitt och pösigt.

Blanda försiktigt äggblandningen i gräddmjölken.

Låt allt sjuda under omrörning tills såsen har tjocknat och känns porös,

den skall helst inte koka.
Ställ kastrullen att svalna i kallt vatten.

Skrapa ur vaniljstångenoch ta ur den!

Vispa grädden hårt
Vänd försiktigt ned grädden i den avsvalnade äggblandningen.

Servera såsen till 
tex. en god frukt eller bärpaj

Eller.....
Häll såsen i en form 
och ställ i frysen ca 3 timmar. 

Det blir en underbart god.......
Vaniljparfait!

Julkorgar..... Det känns väldigt tidigt men....
företag och kommuner som ger julgåvor till sina anställda är tidigt 
ute så det är snart dags att boka in sig för att få beställningar inför jul! 
Ring gärna och diskutera julkorgsupplägg med oss! 
Vi kommer också inom kort att skicka ut vår julkorgskatalog för 2013!

äkta vara
     Kom ihåg att hela vårt sortiment av livsmedel är 
varor utan tillsatser. Allt från vår Mascao choklad som 
t.ex är nästan ensam på chokladmarknaden utan sojale-
cithin till den torkad mangon med flera torkade frukter, 
  osötade och utan konserveringsmedel! 
   Just nu debatteras ju tillsatser i maten livligt i media 
       så passa på  att marknadsföra våra produkter 
               utan tillsatser lite extra mycket!!

Det var allt för denna gång! Vi hoppas ni får en fin och trevlig höst och förstås riktigt bra Fair Trade försäljning!

äppelpaj

Ingredienser:

4 st stora gärna gröna äpplen
75g smält smör
1,25 dl Mascobado råsocker
Ev. kanel
3 st äggulor
1,5 dl vispgrädde
50g naturella cashewnötter
3 st äggvitor

från småbönder på Filippinerna

Mascobado råsocker
med

Gör så här:

Smält smöret i en katrull.
Kärna ur och skär äpplena i tunna klyftor.
Lägg äpplena i smöret och koka dem mjuka.
Blanda efter en stund i 0,5 dl Mascobado.
Vispa äggulor och 0,75 dl Mascobado så 
att det blir pösigt.
Blanda i grädde 
Hacka cashewnötterna fint och blanda i.
Vispa äggvitorna till ett hårt skum.
Vänd försiktigt ner äggvitorna i äggule-
blandningen.

Lägg äppelklyftorna i en pajform 
ca 20cm i diameter.
Strö ev. lite kanel över.
Bred äggsmeten över.
Grädda i  ugnen strax under mitten 
150o  

ca 40min. 

Servera med Vaniljsås!


