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quinoa 
har kommit och nu i vår egen 
förpackning! Paketen är av 
samma typ som basmatiri-
set. Det blir snyggt att ställa 
quinoan bredvid rispaketen i 
butikshyllorna. Samma ypper-
liga kvalitet på quinoan som 
tidigare.

Cafe Beneficio-
hela rostade 
bönor!
De hela kaffebönorna 
är av samma ypperliga 
kvalitet som brygg-
kaffebönorna. Och ny-
malet blir ju kaffet bara 
ännu godare !!! 

Jordnötterna från Malawi 
har också kommit! De är bara hur goda som helst! 
Det är svårt att här hos oss låta bli att äta av de 
mycket efterlängtade nötterna......

kaffe
Det känns roligt att kunna berätta om två nya kaffesorter! Cafe Beneficio Bryggmalet kaffe har fått två ”kusiner”, Cafe Bene-
ficio - Hela rostade bönor samt Cafe Beneficio - Snabbkaffe. Därmed har vi nu 3 kaffesorter i samma serie!

Cafe Beneficio 
snabbkaffe!
Detta suveränt goda snabb-
kaffe får vi in i veckan före 
Midsommar! 
Perfekt att ha med till pick-
nicken, husbilen eller som-
marstugan! Inte dumt att 
när man vill göra det lite
snabbt och enkelt för sig, 
dessutom får ett mycket
gott kaffe!

semesterstängt VECKA 29 & 30
I sommar tar vi alla ledigt och stänger North & South Fair Trade vecka 29 & 30, dvs. den 16- 29 Juli.
Vecka 31 går vi på ”halvfart” så det kan ta lite längre tid än normalt att få beställda varor.
Sista beställningarna före stängningen går således torsdag & fredag 12-13:e Juli från oss. Men beställ helst lite tidigare 
så vi hinner packa i god tid!
Slutligen vill vi passa på att tacka alla ni som besökte oss på våra ”öppet-hus”-dagar! Det var väldigt roligt att träffa er,
det betyder mycket för oss att personligen få träffa våra kunder!

Vi önskar er alla en riktigt fin och härlig sommar !
                                                                                                                                 NORTH & SOUTH
                                                                                                                                            
                                                              
                                                                                                                                Klaus      Åsa    Katarina  &  Nicolas

Wrångebäck den 11:e juni 2012

Kära återförsäljare!
Så är åter försommaren här och vi tycker det är dags att skicka lite information inför sommaren! Många av er vet redan om 
en del av nyheterna här, men vi har inte nått ut till alla....

PS. Ni har väl kollat 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!
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