
NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 28:e Augusti 2016!

Kära återförsäljare!

       Varsågoda! Här kommer nya Mascao! Så här ser den ut! Sedan 1991har Mascao choklad 
tillverkats! Det var första gången man gjorde en choklad med ingredienser som var Fair Trade! 
Chokladen var dessutom ekologisk.
        North & South Fair Trade har sålt Mascao ända sedan starten 1991. Omslaget 1991 var det-
samma som har varit fram till nu,men till en början var det i ”silver”med text i färg. Sedan kom om-
slaget i en färg för var sort. Antalet sorter ökade succesivt under åren fram till de 11 st. varianter 
vi har nu. 
      Det gamla omslaget har länge kännts föråldrat och i drygt 1 år har Katarina jobbat med att
ta fram nya. Resultatet ser ni här. Varje chokladsort har samma grundfärg som tidigare  och 
namnet Mascao syns tydligt. 
       Nu ser man tydligare vilken sorts choklad det är, vilken kakaohalt som ingår och att den är
ekologisk. Vi har även fairtrademärket på. 

N
äringsinnehåll / 100g:

Energivärde  2220kJ/534kcal
Fett

                                      34g
varav m

ättade fett
syror   21g

Kolhydrater                        44g
varav sockerarter              39g
Protein                                  8g 
Salt                                         0g
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och därm
ed Världens första Fair Trade Choklad och även Världens första ekologiska chok-

lad! Den är sötad m
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N
äringsinnehåll / 100g:

Energivärde  2410kJ/580kcal
Fett

                                      41g
varav m

ättade fett
syror  16g

Kolhydrater                        42g
varav sockerarter              39g
Protein                                  9g 
Salt                                         0g

M
ascao Hasselnötchoklad. Ingredienser:

M
ascobado råsocker0*, hasselnött

er*23%
, kakaosm

ör0*,     m
jölk-

pulver*, kakaom
assa 0*. M

inst 32%
 kakao (m

jölkchoklad). 
Kan innehålla m

andlar.
Fairtrade ingredienser 0 58%

.  Ekologiska ingredienser* 100%
 .
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M
ascao Hasselnöt Choklad är en läcker choklad m

ed hela hasselnötter. Chokladen är Fair 
Trade och till 100%

 ekologisk. M
ascao är choklad av unikt fin kvalitet. Den är tillverkad 

sedan 1990 och därm
ed Världens första Fair Trade Choklad och även Världens första eko-

logiska choklad! Den är enbart sötad m
ed råsocker, ett

 helt oraffi
nerat socker som

 har kvar 
sina näringsäm

nen. Sockret är odlat av sm
åbönder på Filippinerna. Kakaon av utsökt kvalitet 

kom
m

er från sm
åbönder i Latinam

erika. Chokladen innehåller inte sojalecitin, konserve-
ringsm

edel eller andra tillsatser.  Sm
aka och njut!

Bäst före:

100g net

43066
Print:N

äringsinnehåll / 100g:
Energivärde   2100kJ/507kcal
Fett

                                       33g
varav m

ättade fett
syror    20g

Kolhydrater                         45g
varav sockerarter               43g
Protein                                   6g 
Salt                                         0g

M
asco Rom

choklad. Ingredienser:
M

ascobado Rårörsocker0*, kakaom
assa0*, kakaosm
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jölkpulver*, 
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er*. Kan innehålla m
andlar. M

inst 33%
 kakao (m

jölkchoklad). 
Fair Trade ingredienser0 73 %

.  Ekologiska ingredienser* 100%
 .        
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M
ascao Rom

choklad är en utsökt m
jölkchoklad m

ed fyllning av hasselnötsm
assa sm

aksatt 
m

ed rom
. En fantastiskt god sm

akkom
bination. Chokladen är Fair Trade och till 100%

 eko-
logisk . M

ascao är choklad av unikt fin kvalitet. Den är tillverkad sedan 1991 och därm
ed Värl-

dens första Fair Trade Choklad och även Världens första ekologiska choklad! Den är sötad 
m

ed råsocker, ett
 helt oraffi

nerat socker som
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m
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NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck, 544 94 Hjo, 
Tel. 0503-20001

www.northsouth-fairtrade.se

Gourmetchoklad
sedan 1991 

Världens första Fair Trade 
och Ekologiska Choklad!

● Inga konstgjorda ti llsatser 
● Inget Sojaleciti n
● Sötad med Råsocker

Näringsinnehåll / 100g:

Energivärde  2220kJ/534kcal

Fett                                      34g

varav mättade fettsyror   21g

Kolhydrater                        44g

varav sockerarter              39g

Protein                                  8g 

Salt                                         0g

Mörk Apelsin Choklad. Ingredienser:

Kakaomassa0*, Mascobado råsocker  0*,råsocker, kakaosmör0*, 

apelsinolja*. Kan innehålla mjölkprodukter hasselnötter och 

mandlar. Minst 59% kakao.

Fairtrade ingredienser0 99%. Ekologiska ingredienser* 100% .
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   Icke-EU-jordbruk

Tillverkad i Schweiz

Chocolat Bernrain AG

CH-8280 Kreuzlingen

M
ascao M

örk Choklad är en utsökt mörk choklad med. Chokladen är Fair Trade och till 

100% ekologisk. Mascao är choklad av unikt fin kvalitet. Den är tillverkad sedan 1991 

och därmed Världens första Fair Trade Choklad och även Världens första ekologiska chok-

lad! Den är sötad med råsocker, ett helt oraffinerat socker som har kvar sina näringsäm-

nen. Sockret är odlat av småbönder på Filippinerna. Kakaon av utsökt kvalitet kommer från 

småbönder i Latinamerika. Chokladen innehåller inte sojalecitin, konserveringsmedel eller 

andra tillsatser.  Smaka och njut!

Bäst 
före:

7
350022

130753

43071

100g net

Näringsinnehåll / 100g:

Energivärde  2410kJ/580kcal

Fett                                      41g

varav mättade fettsyror  16g

Kolhydrater                        42g

varav sockerarter              39g

Protein                                  9g 

Salt                                         0g

Mascao Hasselnötchoklad. Ingredienser:

Mascobado råsocker0*, hasselnötter*23%, kakaosmör0*,     mjölk-

pulver*, kakaomassa0*. Minst 32% kakao (mjölkchoklad). 

Kan innehålla mandlar.

Fairtrade ingredienser0 58%.  Ekologiska ingredienser* 100% .
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Bör förvaras svalt och torrt (16-180C)NORTH & SOUTH
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W
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   Icke-EU-jordbruk

Tillverkad i Schweiz

Chocolat Bernrain AG

CH-8280 Kreuzlingen

M
ascao Hasselnöt Choklad är en läcker choklad med hela hasselnötter. Chokladen är Fair 

Trade och till 100% ekologisk. Mascao är choklad av unikt fin kvalitet. Den är tillverkad 

sedan 1990 och därmed Världens första Fair Trade Choklad och även Världens första eko-

logiska choklad! Den är enbart sötad med råsocker, ett helt oraffinerat socker som har kvar 

sina näringsämnen. Sockret är odlat av småbönder på Filippinerna. Kakaon av utsökt kvalitet 

kommer från småbönder i Latinamerika. Chokladen innehåller inte sojalecitin, konserve-

ringsmedel eller andra tillsatser.  Smaka och njut!

Bäst 
före:

100g net

43066
Print:

Näringsinnehåll / 100g:

Energivärde   2100kJ/507kcal

Fett                                       33g

varav mättade fettsyror    20g

Kolhydrater                         45g

varav sockerarter               43g

Protein                                   6g 

Salt                                         0g

Masco Romchoklad. Ingredienser:

Mascobado Rårörsocker0*, kakaomassa0*, kakaosmör0*,  mjölkpulver*, 

grädde*, invertsocker0*, rom*4% (alkohol 1,6%), mjölkfett *,  malda 

hasselnötter*. Kan innehålla mandlar. Minst 33% kakao (mjölkchoklad). 

Fair Trade ingredienser0 73 %.  Ekologiska ingredienser* 100% .        
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W
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   Icke-EU-jordbruk
Tillverkad i Schweiz

Chocolat Bernrain AG

CH-8280 Kreuzlingen M
ascao Romchoklad är en utsökt mjölkchoklad med fyllning av hasselnötsmassa smaksatt 

med rom. En fantastiskt god smakkombination. Chokladen är Fair Trade och till 100% eko-

logisk. Mascao är choklad av unikt fin kvalitet. Den är tillverkad sedan 1991 och därmed Värl-

dens första Fair Trade Choklad och även Världens första ekologiska choklad! Den är sötad 

med råsocker, ett helt oraffinerat socker som har kvar sina näringsämnen. Sockret är odlat av 

småbönderpå Filippinerna. Kakaon av utsökt kvalitet kommer från småjordbrukare i Latin-

amerika. Chokladen innehåller inte sojalecitin, konserveringsmedel eller andra tillsatser.  

Bäst 
före:

100g net

7
350022

130708

43072
Print:

NORTH & SOUTH

FAIR TRADE

Wrångebäck, 544 94 Hjo, 

Tel. 0503-20001

www.northsouth-fairtrade.se

Gourmetchoklad

sedan 1991 

Världens första Fair Trade 

och Ekologiska Choklad!

● Inga konstgjorda ti llsatser 

● Inget Sojaleciti n

● Sötad med Råsocker

Här kommer material till 
lanseringen! 
Affischer i A:5, A:4 resp. A:3 
samt ett displayställ för 6st 
chokladkakor att t.ex.ha på 
butiksdisken!
Affischerna får ni gratis så 
många ni önskar!

Hoppas ni tycker om förpackningen till denna unika choklad!
Mascao är Fair Trade, till 100% ekologisk, sötad med 
råsocker, utan konstgjorda tillsater och utan sojalecitin!
Och bara så good!
Kan choklad bli bättre? Vi tror inte det!

Gourmet-
choklad

sedan 1991 
Världens första

Fair Trade &
Ekologiska 

Choklad



Mango-kokostoppar
är på väg hit! 
De kommer i ny förpackning, 
helt och hållet vår egen!

Mango Fruktsås! 
För er som inte hunnit smaka så gör det! Sommarens nytillskott i serien med 
mangoprodukter med mango från småbönder på Filippinerna har en härligt 
frisk och mjuk smak.Ljuvligt god är denna sås gjord av pressade mangofrukter.
Perfekt att hälla på glass eller använda till andra desserter!

För ett år sedan började ett företag som heter YOI KomBucha, ett familjeföretag i Bankeryd norr om Jönköping,
köpa vårt Gröna Darjeeling Te. De var intresserade av att använda ekologiskt fair trade te till Kombucha 
en gammal asiatisk tedryck som är känd för sina mycket goda hälsobringande egenskaper. Den har används i 
tusentals år i Asien och har nu blivit ”inne” och omtyckt i hälso och kändiskretsar i väst. 
Kombucha innehåller probiotisk (levande) bakteriekultur, matsmältningsenzymer, organiska syror, mineraler
samt oxidanter. Den består av en jästsvamp och bakteriekultur som genomgår en jäsningsprocess med 
grönt, svart eller vitt te och socker, en s.k. fermentering. Större delen av sockret förbrukas under jäsnings-
processen och de nyttiga ämnena frigörs. 
YOI KomBucha gör på vårt gröna Darjeeling te, kombucha som får en frisk, god, lätt syrlig kolsyrad smak. 
Det är den godaste kombuchan vi har smakat! 
Det blir en beställningsvara som ni får beställa första veckan i varje månad och som sedan levereras i början 
på nästa månad. 
Vi startar med två sorter Naturell och Citron & Ingefära. Flaskorna är på 250 ml. Priset är 22,50 ex moms med en 
förpackning på 9st och vi rekommenderar ett utpris i butiken på 38-40 kr inklusive moms.
Bäst före datum är 4 månader i kylskåp och öppnad flaska håller i minst 3 dygn. Vi föreslår att ni har några flaskor 
framme i butiken och resten i kylskåp. OBS! Det finns inget i kombucha som kan bli farligt efter att bäst före datumet 
har gått ut. Läs gärna mer om YOI KomBucha på www.yoikombucha.se

Vi dukar upp ett gott och spännande fikabord 
med hembakat utifrån våra produkter!

kombucha!

Varmt Välkomna på Återförsäljarträff !
Tisdag den 6:e september - Öppet Hus kl.10-17

Sista anmälningsdag 3:e september!

NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE

   Klaus      Åsa       Katarina  &  Nicolas

Med hopp om att vi ses den 6:e! 
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!
Ha en fin sensommar och härlig höst!  /

NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE

Wrångebäck, 544 94 Hjo, Tel. 0503-20001
www.northsouth-fairtrade.se

chokladkrisp
Vi är så glada att 
efter en lång ”paus”
åter ha favoriten chokladkrisp!
Den är som alltid bara så god!
Härligt frasig krisp av quinoa o ris dragerat 
med smältande god mjölkchoklad med 
38% kakaohalt.

Mango Monkeys!
Mango Moneys ingår även den i vår serie mangoprodukter med mango från 
Preda på Filippinerna och deras Fair Trade initiativ att köpa mango till ett högt 
pris från småbönder. Mango Monkeys är ekologisk och gjord av mangopuré 
samt sötad med råsocker! De små geléaporna är supergoda!


