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Kära återförsäljare!

Vår och Påsk står för dörren! Här kommer lite information och tips inför vårsäsongen! Vi har ett välfyllt 
lager just nu, de flesta av varorna i vår beställningslista finns! 

Särskilt vill vi denna gång uppmärksamma vårt underbara korghantverk av torkat palmblad 
från Sri Lanka! På de två sista sidorna i utskicket finns en enkel katalog över de korgar som nu finns hos 
oss! T.ex har vi de stora härliga korgarna med lock!  Även de låga korgarna med lock som passar fint till så 
mycket finns!  
Nytt är att vi har gett de olika designen på korgarna namn så ni själva kan 
välja design! Då får ni de färger och mönster som passar bäst i just er butik! 
Nu till våren tycker vi de rosa eller ljusgröna passar alldeles extra bra!
Minikorgarna passar fint som påskpresent fyllda med påskägg! När ni be-
ställer korgar får ni en ny skylt som visar när kvinnorna flätar dessa korgar!
Säg till så skickar vi gärna korgkatalogen, en utökad sådan per mejl. Då syns korgarna tydligare.

Mango Carabao 
är tillbaka!
Lika supergod som tidigare! Söt 
och läcker utan socker eller andra 
tillsatser! Från småbönder i organi-
sationen PREDA på Filippinerna.

Exklusiva chokladprodukterna är fina till vår och Påsk!

BAKO-kryddan finns!
Det är stor efterfrågan på denna unika 
kryddblandning från kvinnor i Etiopien.
Brukar ta slut så snart vi får in en ny 
sändning. Just nu har vi en något 
större mängd inne så passa på!

Rekommenderade utpriser på livsmedel: 
Då svenska kronan sedan en längre tid försvagats jmf med de största valutorna som 
t.ex. Euron blir det dyrare för oss att importera varor från våra producenter.  Just nu 
är 1,00 Euro värd 10,16 svenska kr. För att våra varor inte ska bli för dyra för kunderna 
i butikerna rekommenderar vi våra återförsäljare ett pålägg på våra livsmedel på 
30 % + moms 12 %. Exempel: Soltorkade minibananer kostar 29,70 kr ex moms och 
med 30% pålägg och 12% moms = 43, 24 kr dvs 43 kr utpris i butiken.

Chokladmango 
har kommit! 
Den sista i serien 
”Exklusiva choklad pro-
dukter” är nu här! Det
är många som har den 
som sin absoluta favorit!
Mangon kommer från 
PREDA på Filippiner-
na precis som Mango 
Carabau.
Mjölkchokladen som 
mangon är doppad i är 
nu helt ekologisk!

Glad Påsk!

Glad Påsk!

OBS! Utskick per e-post  i fortsättningen:
Det är dyrt att skicka utskick med vanlig post! Därför vill vi i 
fortsättningen helt gå över till att skicka våra utskick per mejl
till er! Vi är tacksamma om ni när ni beställer säger vilka mejl 
vi ska skicka till. Eller helt enkelt skicka oss ett mejl!

och en fin vår önskas er alla från oss
på North & South Fair Trade

←



Påskpåse nr 1 42.50:-
Mascao choklad & chokladrussin.
Dekoration med fjädrar och band.

Påskpåse nr 3 69.70:-
Chokladkaffebönor & Chokladmango.
Dekoration med fjädrar, band & 2st träägg.

Påskpåse nr 2 69.70:-
Chokladkrisp & Chokladparanötter.
Dekoration med fjädrar, band & 2st träägg.

Mellankorg 
med platt lock
är fin att använda 
som ”påskägg”! 

Påskpåse nr 2 69.70:-
Chokladrussin & Yoghurt-
cashewnötter.
Dekoration med fjädrar, band
 & 2st träägg.

Påskkorg nr 1  98.90:-
Mini korg packad med Chokladmango
Mascao choklad & La Branche.
Dekoration med träägg fjädrar och band.

Påskkorg nr 2 98.90:-
Mini korg packad med Chokladrussin
Mascao choklad & 2st större träägg.
Dekoration med fjädrar och band.

Mascao choklad 5st som Påskpresent
Dekoration med fjädrar och band samt träägg.

Kokosnöt-
skålar 
är perfekta till 
påskbordet! 

Påskägg av trä 
handmålade 
från Sri Lanka 
Fyll butiken med dessa vackra ägg
i lysande färger! 
9 cm ägg passar att hänga i 
fönster, dörrar, i lampor mm eller 
att lägga på påskbordet!
6 cm ägg går förstås att dekorera
med på samma sätt men går även 
att hänga i kraftigare ris.
3cm ägg skall förstås hänga i påskris!

                     Färgglada Tips 
                                  för en 
        GLAD PÅSK!

←

Våra påskgåvor 2018:
Så här ser några förslag ut på påskpresenter med Fair Trade!
Korgarna är fotograferade utan cellofan men det blir de paketerade i!
Välj gärna din helt egna variant så packar vi dem som du önskar!
Vi leverar omgåeende             så ni hinner få varorna i god tid till Påsk!



KORGHANTVERK 
Vårt korglager är nu välfyllt!

Serien ”Gröna blommor” visar alla 
de olika korgtyperna. Övriga serier är re-
presenterade med ett provexemplar och 

info om vilka korgar som finns just nu.

Ange gärna vid beställning 
om ni önskar några särskilda 

 motiv och plocka ihop 
er egen korgmix.

Serie: 
rosa blommor:
Fruktkorg: 
stor, liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre
& LÅG:stor & mindre

Fruktkorg: Rund stor med design
Diameter: ca 40cm

Fruktkorg: Rund mini
med design
Diameter: ca 40cm

Fruktkorg: Rund liten med design
Diameter: ca 27cm

Grytunderlägg: Rund mellan 
med design
Diameter: ca 32cm

Stor korg rund med lock med design
Diameter: ca 36cm Höjd ca 25cm

Mindre  korg rund med lock med design
Diameter: 28cm Höjd ca 22cm

Mindre  korg rund 
med lock 
LÅG med design
Diameter: ca28cm
Höjd ca 9cm

Stor korg rund med lock 
LÅG med design
Diameter: ca 36cm 
Höjd ca 10cm

Papperskorg 
med design
Höjd ca 26cm

Grytunderlägg : Rund liten 
med design
Diameter: ca20cm

Serie: gröna blommor:

                     Färgglada Tips 
                                  för en 
        GLAD PÅSK!

Serie: Grön rand 
med blå inslag
Fruktkorg: 
stor, liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet  
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre

Serie: röd rand 
med blå inslag
Fruktkorg: 
stor, liten & mini
Grytunderlägg:
 litet
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre

Serie: blå rand
med gröna inslag
Fruktkorg: 
stor, liten & mini
Grytunderlägg: 
litet
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre

Serie:
blå rand 
m gula inslag
Fruktkorg: liten
Grytunderlägg:
litet

Serie:
 blå blommor:
Fruktkorg: 
stor, liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre
& LÅG: stor & mindre

Serie:
 blandade blommor:
Fruktkorg: 
stor,liten & mini
Grytunderlägg:
mellan & litet
Papperskorg
Korg med lock: 
LÅG: stor & mindre

Serie: 
röda blommor:
Fruktkorg: 
Liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre
& LÅG: stor & mindre

Serie: röd rand 
med gröna inslag
Fruktkorg: liten
Grytunderlägg: 
mellan & litet

Serie: 
grön rand 
m röda inslag
Fruktkorg: liten
Grytunderlägg: 
litet

KORGar i natur
Alla korgtyperna finns även i natur

utan mönster i färg!

←



Serie: Rutor 
i 3 färger
Fruktkorg: stor & liten
Papperskorg
Korg med lock: 
stor & mindre

Serie: 
röd stjärna
Fruktkorg: stor,
liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet

Serie: 
blå stjärna
Fruktkorg: stor,
liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet

Serie: 
brun stjärna
Fruktkorg: stor,
liten & mini
Grytunderlägg: 
litet

Serie: 
grönstjärna
Fruktkorg: stor,
liten & mini
Grytunderlägg: 
mellan & litet

Serie: 
wavedesign
grön, röd & blå
Fruktkorg:  liten
Grytunderlägg: litet

Serie: 
wavedesign
grön, brun & röd
Fruktkorg:  liten
Grytunderlägg: litet

Mellankorg rund 
platt lock med design:
wavedesign
Diameter 18 cm

Korgar med lock samt papperskorgar:
Se ovan & föregåeende sida för namn och 
storlek på dessa korgar


