
Wrångebäck den 23:e Augusti  2012

Kära återförsäljare! Då är hösten i antågande... Ganska skönt med lite mörkare tider och kvällsmys inne tycker vi. 
Men här kommer i alla fall lite ”sol” i påse att njuta av när sommaren dragit sin kos! Visserligen sol från Uganda, men varför 
inte! Det här är den första av flera spännande nyheter som vi kommer att berätta om längre fram i höst!

                                                                  Soltorkade minibananer!
                                                                                              Pröva! Det är svårt att inte äta upp allt i påsen på en gång......                    
                                                                                              De är ljuvligt söta men bara av sin egen naturliga sötma och inte 
                                                                                              av socker. Inga som helst tillsatser i dessa bananer. Provsmaka 
                                                                                              och njuuuut!......
                                                                                              Bananerna är odlade på några små gårdar i Uganda. De tas om 
                                                                                              hand av familjeföretaget Bio Uganda som fått svenskt SIDA- 
                                                                                              stöd att utveckla verksamheten. Där bearbetas, torkas och förpac-
                                                                                              kas bananerna. Bönderna får bra betalt för sina bananer och får 
                                                                                              också stöd i form av rådgivning och kurser  i ekologisk odling.

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

cafe beneficio
Vårt kaffe säljer som aldrig förr!! Inte minst 
det nya snabbkaffet. Det är väldigt roligt! 
Vi passar därför på att visa en bild på alla våra tre 
sorters Café Beneficio!
Som vanligt gäller ju att finns det flera varor i sam-
ma serie så säljer alla bättre än om man bara har en 
isolerad vara! Så pröva alla tre varianterna av vårt 
gourmetkaffe:
Bryggmalet, hela rostade bönor,
samt snabbkaffe!

PS. Ni kollar väl vår HEMSIDA!  Där finns alla våra varor i pdf-kataloger!    www.northsouth-fairtrade.se
Följ oss även på facebook där vi kontinuerligt berättar om vad som händer här!
                                                                                         

  FAIR TRADE

välkomna
att besöka oss på 

stockholms 
chokladfestival
 12-14:e oktober!

I år är det 10-årsjubileum för 
chokladfestivalen i Stockholm 
och det betyder flera nya special-
arrangement! Hör av er så bjuder 
vi på fribiljetter för 2 besökande 
från ert försäljningsställe. (Ordi-
narie inträdespris 130kr) Vi bokar 
då också en tid då ni kan träffa 
oss där! Välkomna!!

Cashewnötter, torkad ananas 
och torkad mango......
Nu närmar det sig att vi har dem här. 
Fortfarande har vi inte fått exakta 
besked när sändningarna kommer, 
men det är i alla fall före septembers 
utgång! Vi föreslår att ni hör av er 
och beställer i förväg så vi riktigt 
snabbt får iväg varorna till er när de 
kommer in!

Nyckelring änglar
För er som saknat våra änglanyckel-
ringar kan vi berätta att de har kommit!

Välkomna att besöka oss 
i höst och hämta era varor!
Varför inte göra en utflykt till oss i 
Wrångebäck när ni behöver beställa va-
ror inför hösten! Besök vår demobutik 
där ni kan se och känna på produkterna! 
Ni har då också möjligheten att själva 
välja tex. design och färger på korghant-
verket.... Givetvis  får ni beställningen 
med hem direkt!
Självklart bjuder vi på fika och lite prov-
smak! Hör av er och boka dag och tid!
Välkomna!!

    NORTH & SOUTHVi önskar er alla en skön höst!
                                                                                                                                  

Klaus     Åsa       Katarina      Nicolas


