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Wrångebäck den7:e Oktober 2014

Hej kära återförsäljare!

Här kommer NYHETER inför hösten. Vi har just fått in sändningar med ett antal helt nya och spännande varor. Vi tyckte det var 
roligt att lägga till något som omväxlingsvis är helt annorlunda än vårt vanliga sortiment.
Så titta på och välj bland följande varor från Vietnam, Kenya, Nepal, Filippinerna och Indien!

Visst är de vackra! Och ändå gör 
bilderna inte riktigt rättvisa till de 
här  skålarna i sina härligt lysande 
färger.
Skålarna är gjorda av kokosnötskal.
De kommer från Craft Link, Viet-
nams ideella organisation som ar-
betar med traditionellt hantverk i 
program för fattigdomsbekämpning 
i enlighet med sin mission. 
Genom vår försäljning skapar vi nya 
marknader och hopp för traditio-
nella hantverkare!  

De till vänster är lackerade i olika 
lysande färgnyanser på insidan. Kan 
användas för torkade fettfria livs-
medel.
De nedan är lackerade på insidan 
och har  intarsia av äggskal.
Skålarna är ca 6cm höga och 13cm 
i diameter

Skål av kokosnöt i lysande färger VN - 20200   45kr/st

Skål av kokosnöt med äggskalsintarsia VN - 20201  55kr/st

Presentask med pipallöv. Stängs med ett dolt magnetlås. Asken kommer 
från Get Paper Industry, ett 125 personer starkt kooperativ av pappers-
producenter i Nepal. Kooperativet utmärks av socialt ansvarstagande och 
miljövänliga handgjorda pappersprodukter.
Askarna är 9,5x 8x4,5cm stora. Presentask med pipallöv och magnetlås NE - 29100   20kr/st



Visst är de oemotståndliga, de små kattbörsarna! Tillverkarna tillhör Equitable 
Marketing Association (EMA) i Kolkata. Det är ett indiskt initiativ för social och 
företagsmässig rättvisa. De arbetar med marginaliserade och minoritetsgrup-
per. Fokus är att ge arbete, bra betalt, goda arbetsvillkor och marknadsföra 
produkterna åt producenterna.

Börs med kattmotiv  IN - 23101  26kr/st
Minibörs med nyckelring, kattmotiv IN - 23100  23kr/st

LÄDERHANTVERK FRÅN INDIEN

Börsar och plånböcker med prickar kommer från Craft Ressource Center i Kolkata. De verkar för och stöder 35 hantverksgrupper med ca 2000 hantver-
kare varav 40% är kvinnor. Hantverkarna får bl.a. hjälp med att utveckla användandet av ekologiskt producerat läder, marknadsföring, kvalitetskontroll 
samt utbildning.

Börs cerise med blomdesign 
IN - 23102  38kr/st
Börs grön med blomdesign   
IN - 23103  38kr/st

De här blommiga börsarna är 7,5 x11cm  och 
stängs med dragkedja. Plånbok 9,5x17cm. Flera fack för 

sedlar, fack med dragkedja för mynt,
fack för körkort och flera fack för kort.
Plånbok med färgade fyrkanter(mynt & kortfack) 
IN - 23202  105kr/st

Praktiska ,nätta pennfodral 18cm 
Pennfodral i regnbågens färger
IN - 23203   55kr/st
Pennfodral, med färgade fyrkanter 
IN - 23204   55kr/st

Börs med röda prickar IN - 23104    34kr/st
Börs med blå prickar  IN - 23105  34kr/st

Börsar 7,5x9,5cm resp. 7,7xxxxcm. Förslutning med tryckknapp
Plånböcker 9,5 x 12,5cm. Flera fack för sedlar, kort och körkort. 
Myntfack som försluts med tryckknapp.

Plånbok med röda prickar  (mynt & kortfack)IN - 23200   125kr/st
Plånbok med blå prickar (mynt & kortfack) IN - 23201   125kr/st

Kattbörsen är 7x7,5cm och försluts med tryckknapp.
Minikattbörsen är 5x5cm och försluts med tryckknapp.

Nedanstående börsar, plånbok och pennfodral kommer från organisationen MKS. den grundades 1994 med målet att ge fattiga indiska hantverkare 
en möjlighet att försörja sig på sitt traditionella hantverk. De följer grundtakarna om Fair Tade och hjälper hantverkarna med produktutveckling, rå-
varuanskaffning, kvalitetskontroll samt utbildning.



LÄDERHANTVERK FRÅN INDIEN

Handgjorda kort - Färgglada djur PH - 10100    20kr/st

De handgjorda gratulationskorten ”Färgglada djur” och
”Blommor i blå ton” är  tillverkade av hållbart material från 
Salay Handmade Paper Industries. De erbjuder sedan över 20 
år genom sitt arbete ca 250 bönder och stort antal hantverks-
grupper i Filippinerna försörjningsmöjligheter.

Handgjorda kort med blommor i blå ton PH -10101   20kr/st  

Härliga kort att skicka till barnens födelsedagar.
Avancerade pappersapplikationer 

Vackra gratulationskort med torkade och pressade blommor.

Korten nedan är tillverkad av återvunnet material av hantverkare från Kusuma 
nära Victoriasjön i Kenya.
Kick Trading hjälper lokala hantverkare med att marknadsföra sina produkter 
och erbjuder möjligheter till utbildning och lån för skolavgifter.

Handgjorda kort - Plåt & Tråd KE - 10100   28kr/st
Spännande kort tillverkade av tvinnad tråd, bitar av bleckplåt mm.

HANDGJORDA KORT
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Vi har fått in våra efterlängtade 
kryddor i palmbladsaskar. Snart är det 
glöggdags!  Tiden går fort   

saffran
I går fick vi in saffran! Direkt från Afgha-
nistan! Snart börjar ju årets högsäsong 
för lussebullar mm!
Det doftar ljuvligt på lagret. I år skickar vi 
med ett nytt litet receptblad med 
förslag inför julbaket!

Vi har börjat ta in Mascobado råsocker  i säckar om 25 kg  till ett antal kunder.                  
Nästa leverans är i januari 2015.   Ni som är intresserade kontakta oss snarast senast den 24 oktober! 

Det börjar bli dags för att ta order på julkorgar. Hör av er om ni vill att vi skall skicka årets 
julkorgskatalog till er! Vi skickar både papperskataloger och kataloger som pdf!  

Slutligen ber vi att få önska er alla en fin och skön höst!

Vi har laddat för att fylla skålarna till Fredagsmyset med läckra 
och nyttiga godsaker!
Våra exklusiva Chokladprodukter chokladkaffebönor, kaffelikör-
kulor, yoghurtcashewnötter, chokladparanötter och choklad-
mango har kommit. Chokladkrisp får vi i november.
Cashewnötter och paranötter finns  och vi är glada att kunna 
berätta att både Bananchips och Soltorkade Minibananer 
finns återigen.

:)


