NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 8:e Januari 2018!
Kära återförsäljare!
God fortsättning på det nya året! Det är roligt att inleda med en riktigt GOD nyhet:

De ”Exklusiva Chokladprodukterna” har kommit!

Samtliga är förstås tillverkade av Fair Trade ingredienser från småbönder i Syd. Alla är dragerade i ekologisk mjölkchoklad
och chokladrussin, chokladparanötter och yoghurtcashewnötter är allt igenom ekologiska.

Yoghurtcashewnötter: cashewnötterna kommer från kvinnoorganisationen ”La Surrenita” i Honduras
Chokladparanötter : Paranötterna kommer från nötsamlare i organisationen ”Candela” i Peru, samma som våra övriga
paranötsprodukter kommer från.

Chokladrussin: Russin från Eksteenskuil farmers association i Sydafrika
Chokladmango: Mango från PREDA på Filippinerna, dvs. samma som de flesta av våra övriga mangoprodukter.
Chokladmangon är ännu inte här men kommer in i slutet av Januari!

Chokladkaffebönor: Kaffebönor från småbönder i Mexico.
Mjölkchokladen: Den är Ekologisk i samtliga produkter. I de flesta av produkterna ingår kakao från Cooproagro-kooperativet
i Dominikanska republiken samt råsocker från Manduvira i Paraguay! Mjölken kommer från småbondeorganisationen ”Berchtesgadenerland” i södra Tyskland, Fair trade behövs överallt.

Namnet vi valt för dessa chokladpraliner,

”EXKLUSIVA CHOKLADPRODUKTER”
beror på att:
- De är Fair Trade.
- De innehåller endast naturliga råvaror.
- De är av unik kvalitet och så långt möjligt

ekologiska.

- Inget sojalecitin ingår.
- De är oemotståndligt goda!

Vi skickar med en affisch om ni så �nskar!

←

I år på FORMEX-mässan
presenteras årets trender
och vi ser då att de ”hetaste”
färgerna framöver är pasteller.
Då passar dessa påsar bra, men
visst blir de ändå fina inför våren!
Påsarna är praktiska och står
stadigt på butikshyllan.

!
PROVA Torkad physalis
Superbäret - nyttigt och gott!

Kampanj Physalis!

superbär Physalis!

Vi gör en liten kampanj för vårt
De är odlade av bergsbönder i Peru på över 2500 m höjd. Klimatet ger bären
extra intensitet i smak och färg. Bären innehåller mängder av nyttiga vitaminer.
Smaken är frisk, syrlig och god. Ett perfekt godis om man vill akta sig för
socker! Kolhydratinnehåll endast 8,9g/100g. Jämför med russin som har
79g kolhydrater/100g.
Fram till Mars skickar vi med

en påse Physalis gratis!

med varje beställd förpackning! Bra att
använda till provsmakning i en skål på disken.
Vi har även gjort en ny affisch som vi skickar med!

Ekologisk
Fair Trade
Odlas på 2300-2700 m höjd i norra Peru av bergsbönder!
Det är från dessa trakter som physalis ursprungligen kommer och pga av
klimatet blir denna physalis extra intensiv i färg och smak.
Physalis innehåller många nyttigheter bl.a. vitamin C, fiber, fosfor, kalium
flavonoider och karotenoider. Ät bären som de är eller i yoghurt eller gröt!
De är även goda i kakor och bakverk!
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Mascao Hasselnötchoklad ,
Romchoklad samt
La Branche mörk choklad
30%rabatt!!

I god tid innan ”bäst-före” gör vi en rejäl prissänkning
på dessa fina chokladprodukter!

Passa på!
Erbjud era kunder
fin choklad till ett lågt pris!
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Saffran är gott i många rätter. Fisksoppa, paella, saffransrisotto, saffranspannkaka är bara några exempel.
Vi har flera recept som vi gärna skickar till er. De är gratis!
Nu finns ett helt nytt recept med en läcker gratäng som passar fint en kylig vinterkväll nämligen
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Ingredienser till 4 personer:

Gör så här:

700g fläskfilé eller kycklingfilé
4msk smör
3dl basmatiris
1/2 purjolök, strimlad
1 röd paprika i tärningar
1 grön paprika i tärningar
salt och nymald svartpeppar
Sås: 4dl creme fraiche
0,5g saffran
1 msk tomatpuré
1 finhackad schalottenlök
1 msk vitt vin
1/2tsk timjan
lite vitlökspulver
en nypa Macobado råsocker
salt och nymalen vitpeppar
1/2dl riven lagrad ost
Garnering: kryddgrönt

- Sätt ugnen på 225gr.
- Gör såsen:
Stöt saffran i en mortel tillsammans med
lite salt. Blanda med creme fraiche och
övriga ingredienser och låt sedan såsen
stå och dra till sig smakerna medan resten
av rätten görs i ordning.
- Bryn kött eller kyckling runt om i smör
Lägg över i en ugnsform och stek vidare
mitt i ugnen ca 15 minuter.
- Koka riset.
- Fräs purjolök och paprika blanka i smöret.
- Blanda färdigkokt ris med grönsaksfräset
och bred ut i en gratängform.
- Skär kött eller kyckling i skivor och lägg
ovanpå risblandningen.
- Bred sås över och toppa med den rivna
osten.
- Gratinera mitt i ugnen ca 15 minuter.
- Garnera med kryddgrönt före serveringen.
- Servera med en krispig grön sallad.
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Wrångebäck 54494 Hjo Tel. 0503-20001 www.northsouth-fairtrade.se

Minibananerna är från Uganda, de är ekologiska och helt utan tillsatser.
Bananchipsen kommer från Filippinerna och är endast lätt sötade med
Mascobado Råsocker.

La Branche mjölkchoklad finns!

Ni har väl smakat La Branche! Eko så klart med finaste
mjölchoklad över hasselnötscreme och med
krispiga mandelbitar.

←

Soltorkade Minibananer & Bananchips finns!

Alla Hjärtans Dag
den 14:e februari

Vi har handgjorda kort med hjärtan
kylsåpsmagneter och nyckelringar
i hjärteform.

Kokosnötskålar i lysande färger
eller med äggskalsintarsia!

En liten påminnelse för er som inte sett att dessa vackra skålar från vietnam kommit in igen.

Minibyråer & Smyckesaskar
Dessa supersöta produkter av handgjort papper från
Nepal kom in precis före Jul. De blev mycket populära
och sålde slut direkt hos de som hann få in dem. Passa
på, vi har ett antal kvar i lager!

Mera till Alla hjärtans dag!

Endast fantasin sätter gränser, hur många ”Hjärtepresenter” som helst går att
göra! Vi har många små och stora korgar som passar fint att packa med någon
liten present. Vi erbjuder också cellophanpåsar om ni önskar!

Vi skickar om ni vill
röda KLISTERHJÄRTAN
utan kostnad!

Slutligen något mycket glädjande, nu har vi fått besked!

Mango Carabau

skall komma i slutet av Januari - början av februari! Ha koll på facebook och instagram! Vi meddelar där så
fort de är här! NORTH SOUTH FAIR TRADE resp. northsouthfairtrade.
Vi hoppas på lite fint vinterväder innan våren!
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