
NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 27:e Februari 2013

Kära återförsäljare!

Vi är glada att äntligen kunna berätta att våra teer från Darjeeling nu har kommit! Lika goda som de
brukar vara! Earl Grey svart te, Grönt te, de färska nya tebladen i ”First Flush” samt Premium, det lite 
starkare svarta teet. Denna gång finns Premium teet endast som påste.

Samtliga mangoprodukter finns nu också här igen! 
Det har visat sig vara en mycket lyckad satsning att ha ett stort sortiment
med olika produkter baserade på mango! Säg till så skickar vi gärna med 
vår mangoaffisch i A:3 eller A:4-format!

Vårt sortiment av mangoprodukter !

Vi tycker att mangoprodukter-
na borde vara något att satsa 
lite extra på inför

PÅSK 
Det är ju påskfärger på 
förpackningarna!!

Som sagt påsken är i antågande, vi visar på nästa sida några förslag till PÅSKGÅVOR! Hoppas ni hittar något som kan passa hos er! 
Sedan har vi förstås alla våra påskägg av trä i olika storlekar! Kolla i PDF-katalogen ”Trähantverk” på vår hemsida!

Kolla gärna i beställnings-
listan om det är något infor-
mationsmaterial som ni 
skulle vilja ha! 
Vi har uppdaterat sidan med 
”säljstöd” och lagt in en del 
affischer vi inte haft med där 
tidigare! Allt är helt gratis!

Så vill vi önska er alla en fin och trevlig vår och  en 
Glad PÅsk !

  FAIR TRADE
    NORTH & SOUTH

Klaus     Åsa       Katarina      Nicolas

Specialpris på Mascao Romchoklad! 
Vi har mängder av fin Mascao Romchoklad just nu. Vid senaste produktionen så gjordes det av 
misstag för mycket romchoklad.  Därför har vi fram  till Påsk ett specialpris per chokladkaka 
på 10,00 kr ex moms! Ordinarie pris är 17,90 ex moms så passa på!



GLAD PÅSK !
Här kommer förslag på några påskpresenter1 Istället för att lägga godis i ett ägg går det ju att göra så här!
Och visst känns det bra med en påskpresent som både är Fair Trade och innehåller godsaker som är mera nyttiga för hälsan!!
Beställ våra färdiga påsar eller låt er inspireras till egen tillverkning! (ni får gärna beställa tomma cellofanpåsar från oss).

”Mellankorg med platt lock” 
lyder det kanske aningen trista 

namnet på denna härliga färgsprakande 
korg i torkat palmblad! Visst blir den en 

jättefin påskpresent! Istället för ett påskägg 
som man plockar undan eller kastar när 
påsken är slut är det här en vacker och 

praktisk ask som också 
varar resten av året! 

”Påsk med mangokonfekt” PÅ-10103
En ask mango marmeladkonfekt
samt en ask mango kokostoppar 
paketerade tillsammans! 

”Påskpåse med godsaker” PÅ-10105
En påse torkad mango, en påse banachips
samt en Mascao chokladkaka.
2 st påskägg av trä som dekoration.

”Påskpåse med Te och Marmelad” PÅ-10102
En ask Darjeelingte 100g samt en burk marme-
lad från Chile. Dekor med 
2 st påskägg av trä.

Liten Påskkorg” SC-22011
I den lilla gåvokorgen ligger en exklusiv chokladprodukt, 
en ask mango marmeladkonfekt 
samt 2stpåskägg av trä, 6cm resp 3cm.

Stor Påskkorg” SC-22015
När man öppnar locket på denna palmbladsak hittar man:
en exklusiv chokladprodukt, en påse cashewnötter samt
en Mascao chokladkaka. Dekor med 2st påskägg av trä. 

Kom ihåg att ”Sprattelparet 
Kanin”också är söta små 
Påskharar!
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