
  

Wrångebäck den 21:e  Mars 2019        

Kära återförsäljare!
Teerna har som ni vet kommit !  Men vi är glada att få presentera något nytt och alldeles extra! Nämligen 6st helt nya sorters te!
Det är unika och ovanliga teer! Och utsökt goda! Något för de riktiga finsmakarna. Spring Blossom teet känner ni igen då vi fick vi en mindre 
mängd av det förra tesändningen. 

Många var besvikna över att det tog slut så snabbt men nu finns det här igen!  Tillsammans med inte mindre än 5st ytterligare spännande teer! 
Dessa teer kommer från flera olika teplantager i Indien. Samtliga odlar ekologiskt och drivs av TPI, Tea Promotors India,  ett fairtraderegistrerat och 
ett socialt mycket engagerat företag. 

SPRING BLOSSOM, BURGUNDY  och OOLONGTE kommer från Samabeong Tea Estate 
i nordöstra delen av Darjeeling, Indien. Te odlas här på 1800-2000 meters höjd 
över havet. Här växer tebladen långsamt och tack vare områdets dimmiga, fuktiga och 
milda klimat får det en alldeles exceptionell smak. 

GOLDEN BLOOM TE kommer från Selimbong Tea Estate i Darjeeling. Odlingarna ligger 
på 760-1680 meters höjd över havet mitt i en tropisk och semitempererad region med 
varierad biologisk mångfald i flora och fauna. Selimbong eller Sulbong på lepchaspråket 
betyder ”landet med apelsinträd”

JASMIN och CHAI TE kommer från Putharjhora Tea Estate som ligger vackert beläget i 
Dooars, en låglandsregion mellan Assam och Darjeeling. Putharjhora betyder ”sten-
strömmen” och är omgivet av berg från vilka kyliga vindar kommer samtidigt som
 området duschas av tropiska varma regn. Denna kombination tillsammans med den 
rika, frodiga jorden ger ett smakrikt gott te.

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

SPRING BLOSSOM TE
är ett utsökt te som
består av blad och 
knoppar som plockas
tidigt på våren. Teet 
är varsamt och för-
siktigt oxiderat och 
är ett s.k. First Flush
te. Ett te med mjuk, 
lätt smak, blommigt 
och med fruktig 
eftersmak!

OOLONG TE 
är ett halvfermente-
rat te som är ett mel-
lanting mellan grönt 
och svart te. Det tor-
kas i hög temperatur 
så att det får en milt 
rostad smak. Endast 
ett fåtal tegårdar har 
rätt förhållanden för 
att producera 
Oolong te. 

JASMINTE är en 
blandning av grönt te 
och 2% naturlig jasmi-
nessens pressat direkt 
ur jasminblommor. I 
t.ex.Kina är Jasminte 
för många en basdryck 
till alla måltider. Värt 
att pröva till asiatisk 
mat! Det finns många 
olika smaker och kvali-
téer på jasminte. Med 
                         naturlig 
                            jasmin- 
                             essens 
                               blir 
                              teet                  
                            bäst!

CHAI TE är Indiens 
mest älskade te! Den 
kryddiga doften känns 
lätt igen. Det finns 
många varianter av 
Chaite. Det här är en 
av de godaste vi sma-
kat. Det är kryddat 
med ingefära, karde-
mumma, kanel, krydd-
nejlika och svartpeppar. 
Gott att dricka med 
                      eller koka   
                           med 
                             mjölk.

BURGUNDY TE 
är ett Second Flush 
svart te som plockas 
tidigt på sommaren. 
Teet har har en kom-
plex god doft och 
smak av olika fruk-
ter, blad och blom-
mor. Obetydlig eller 
ingen bitter smak 
uppstår även om te-
bladen ligger i länge!

GOLDEN BLOOM TE 
är ett sällsynt och speciellt 
te som endast finns i små 
kvantiteter. De färgrika 
bladen och knopparna är 
typiska för ett Darjeeling-
te av Second Flush dvs. 
andra skörden. Tebladen 
har vuxit långsamt och 
ger mycket god och mild 
smak. Teet har en   mörkt 
gul färg med en doft och 
smak som många associe- 
                        rar till vinbär  
                           och vin-
                            druvor. 

Prova nya unika och spännande teer ! FAIR
Trade eko
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Utsökt goda
sällsynta teer 
och klassiskt 

smaksatt a teer
från Indien. 
Odlingar i 

Dooars, Assam,
Darjeeling

 AFFISCH SOM VI SKICKAR MED ERA BESTÄLLNINGAR

Exklusiva och unika teer!
Spännande Nyheter!

EKOLOGISKT  FAIR TRADE



NÅGRA TIPS TILL PÅSK!

PÅSKKAMPANJ!    HALVA PRISET !
                          MASCAO HASSELNÖTSCHOKLAD 
                                                             & ROMCHOKLAD 

Lite korta datum på dessa två Mascao-sorter: 31:e Maj.  
Går således mycket bra att sälja till Påsk och ett bra tag till!

Underlägg ”Ovalt”, Mellan runt”, och ”Litet runt” samt  Fruktkorg ”Mini” & ”Liten”. 
”Stor fruktkorg”  finns också.        Påskägg handmålade av trä: 3cm, 6cm & 9cm.

Duka fint på de runda eller ovala stora underläggen!

Alla palmbladskorgarna i natur finns!

”Mellankorg med lock” = en fin Påskgåva
Fyll med Mascao chokladkakor, 
våra ”Frukt & Nötbarer” och Chokladhjärtan. 



Har ni provat våra nya 
jättegoda 
frukt och nötbarer?

För de som missat så påminner vi om att såklart även våra vanliga 
DARJEELINGTEER finns inne nu!

EKOLOGISKAFAIR TRADE

FRUKT & NÖTBAR

VEGAN

FAIR TRADE

 EKOLOGISKT

Inget ti llsatt  socker
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Endast naturliga ingredienser:

Inga konstgjorda ti llsatser

Energibarer har blivit mycket populärt och finns att tillgå
nästan överallt, men...... väldigt många har inte de bästa
ingredienser tyvärr......
Så testa dessa jättegoda och supernyttiga barer!

INGA ARTICIFIELLA TILLSATSER, INGET SOCKER & VEGAN

 
   Lotte:  
    Innehåll: Dadlar, cashew-
    nötter, söta aprikoskärnor, 
    limejuice & citronolja

   Oskar:  
     Innehåll: Fikon, äpplen, 
     kanel, dadlar & 
     cashewnötter.
   
   Emma: 
     Innehåll: Dadlar, klarbär, 
     aroniabär & cashewnötter.

Barerna kommer
i displaylådor Affisch medföljer

Lite korta datum på dessa två Mascao-sorter: 31:e Maj.  
Går således mycket bra att sälja till Påsk och ett bra tag till!

Underlägg ”Ovalt”, Mellan runt”, och ”Litet runt” samt  Fruktkorg ”Mini” & ”Liten”. 
”Stor fruktkorg”  finns också.        Påskägg handmålade av trä: 3cm, 6cm & 9cm.

Lagret med trähantverk  är komletterat
”Kattmobilen”,  olika sorters söta sprattel-
gubbar, kulfångare mm finns nu!

Mjölkchokladhjärtan
nu i blandade färger:
LJUSROSA
CERISROSA
RÖDA
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Supergod mjölkchoklad
med hög kakaohalt 37%

Vi skickar gärna med den 
nya affischen!

”Mellankorg med lock” = en fin Påskgåva
Fyll med Mascao chokladkakor, 
våra ”Frukt & Nötbarer” och Chokladhjärtan. 



Det var allt för denna gång!  
 Vi önskar en FIN VÅR  och en
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NÅGRA PÅSKPÅSAR:

Påskpåse nr 1 2st Mascao 55:- 

Påskpåse nr 3 75:-
2st Exklusiva chokladprodukter
& 2st små träägg

Påskpåse nr 2 48:-
1st Mascao & 1st Bananchip

Påskpåse nr 4 70:-
Chokladkrisp,Chokladparanötter
& 2st små träägg

Liten påskkorg 115:-
Chokladrussin, Mascao 
choklad & 2st stora träägg

5st Mascao choklad till Påsk 

Påskpåse nr 3 62:-
1st Mascao & 1st Chokladmango 

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

Vi gör gärna dessa Påskpresenter till er! 
             Säg till när ni beställer!

GLAD PÅSK !


