
Wrångebäck den 15:e November 2012

Hej!

 

Här kommer ett utskick inför Julen med många nyheter!

Under många år har vår torkade Mango Amelia och sedan ett år tillbaks Mango Brooks, varit mycket uppskattade bland våra 
kunder. Vi har därför letat efter fler produkter med mango i och nedan ser ni några mycket goda exempel. 

Dessa produkter är resultatet av ett samarbete vi har startat med dwp, dritte welt partner, en fair trade organisation i Tyskland 
och Preda, en organisation på Filippinerna mest känd för sitt arbete mot förtryck av barn. Men Preda är också omtalade 
för sitt initiativ att stötta bönder genom att köpa mango till ett högre pris än andra uppköpare. 
Det har tvingat hela marknaden att följa efter och ge bättre betalt. Resultatet är att 1000-tals
småbönder har fått det bättre!
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Upptäck och njut av dessa utsökt goda 
tropiskt fruktiga Toppar med en blandning 
av mango och kokos!

Mango Marmeladkonfekt görs av 
handgjord fruktgelé tillverkad av läcker 
mangopuré! Bitarna smälter i munnen!

En vinäger som verkligen smakar mango! 
Passar mycket bra till salladsdressingar med 
t.ex. vår Paranötsolja. Förhöjer också smaken 
på marinader med sin syra och fruktiga smak

En god, fruktig och exotisk Mango Chutney. 
God både till mat och dipp



På 1950-talet flyttade Brita och hennes man till Chile. Att göra ”söta frestelser på burk” var något helt nytt för chile-
narna. Dottern Eva har nu detta drygt 50 åriga arv i sina händer och fortsätter både de traditionella recepten och som här 
nya innovativa kombinationer. Resultatet är fantastiskt goda marmelader. 

På en liten välorganiserad ekologisk gård på ca 1 hektar (lite drygt en fotbollsplan) odlas många olika sorters bär. På 
gården finns också ett café dit folk vallfärdar för att njuta av läckerheter gjorda på frukt och bär. De anställda erbjuds bra 
arbetsvillkor i ett område i Chile där möjligheterna att hitta ett arbete är få.

 

De nya marmeladerna är:
Boysenbär –  god och med mycket smak av boysenbär, en korsning mellan hallon och björnbär.
Björnbär & Banan – en smakrik marmelad som lyfter fram det bästa i banan och björnbär.
Persika & Mynta – har en rik söt smak av persika och doft av mynta.
Kiwi & Äpple – äpplets friska smak gifter sig bra med kiwins sötma. 

På följande sidor ser ni också våra nya julgåvor & julkorgar. Ge era kunder och anställda något de kommer att 
minnas och ha glädje av. Julklappar som verkligen kommer till nytta och som gör gott i dubbel bemärkelse! Har ni egna 
önskemål så packar vi gärna vad just ni vill ha.
Vi trycker även upp en separat katalog med julgåvor & korgar. Om ni vill göra ett utskick till t.ex. kommuner och före-
tag i ert område så kan vi erbjuda er en färdig katalog att skicka ut!

Vi är också glada att kunna berätta att vi inom några dagar får in ytterligare ett paket med saffran från Ghoryan 
Women’s Saffron Association i Afghanistan. Stöd vårt fortsatta arbete med att ersätta opiumodling med odling av saff-
ranskrokus!

Om några veckor får vi också in fler salladsbestick och skålar från Kenya. De skall komma så att de 
hinner vara med i julförsäljningen och bli många fina julklappar!

Slutligen vill vi berätta att leksaker och stora mängder korgar kommit in från Sri Lanka! Många fina korgar  och 
underlägg! Passa på att köp in korgar i julfärger!
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Vi önskar er alla en trevlig och fin Adventstid och så klart riktigt bra Julförsäljning!!!
Novemberhälsningar från oss på   NORTH & SOUTH

Klaus     Åsa       Katarina      Nicolas




