
NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den  22:e September 2015

Kära återförsäljare!
Hoppas ni har haft en bra sommar trots ofta trist väder i år! Roligt att hösten i alla fall har infunnit sig med mycket 
härligt solsken. Här kommer lite information och uppdateringar om vad som är på gång hos oss.
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Paranцtter & Paranцtsolja
är på väg till oss! Om några dagar, närmare bestämt den 27:e september  kommer våra efterlängtade paranöt-
ter till Göteborgs hamn. Ett par dagar senare skall de vara på plats hos oss. Med i sändningen kommer det 
också att vara några små spännande nyheter på temat paranötter!
Men det förblir en ÖVERRASKNING än så länge.

Det var allt för den här gången. Ja det vill säga ni undrar förstås hur det går med cashewnötter och torkad ananas.....
Det finns hopp att vi får in dem igen före Jul, åtminstone cashewnötter.
Vi önskar er alla en skön höst! Kom ihåg att ni alltid är hjärtligt välkomna att komma hit till oss och handla era varor på plats! 
Vi packar medan ni dricker en kopp kaffe och väntar och så får ni varorna med hem direkt.

 NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE   /

     Mascobado 500g
            Mascobado råsocker från Filippinerna har kommit i 500g förpackning!
                                                                          Så nu finns både 1kg och 500g!
                                                                          (och 25kg-säck på beställning).                                                                          

Mascao choklad
Mascao choklad har kommit in! 
Fortfarande har den det ”gamla” omslaget, 
men förhoppningsvis blir nästa sändning med ny design....
P.g.a. kronans försämrade kurs och höjda råvarupriser
har vi tvingats höja priset. Men chokladen är ändå inte är dyr, den har en fantastisk 
kvalitet och den är både Fair Trade och ekologisk!

Saffran 5g
Tiden går fort... det börjar redan 
bli dags att tänka på advent och julsäsong! 
Inom kort får vi in en sändning med saffran. 
Då kommer även ett mindre antal 5g burkar! 
Lägg gärna en förhandsbeställning på dem.

LA branche mцrk choklad
Hurra, vi har fått in mörk La Branche! Härlig mörk choklad 
med mandelkrämfyllning och krispiga hackade mandlar.

kokosnцtskеlar
Våra kokosnötskålar från Vietnam säljer i rasande 
fart! Passa på, för nu har vi alla färgvarianterna inne!

___________________________________________________________________________________________________


