
NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 9:e November 2016!

Kära återförsäljare!

      Snöflingorna signar ner och efter två dagars kraftigt snöfall är det nu vackert vitt utanför! Känns perfekt att göra ett utskick inför Jul! 
Här kommer några sidor fyllda med NYHETER och besked om att efterlängtade varor finns i lager!

Mango thaisås Ekologisk
Vi fortsätter att ”bygga ut” vår serie 
med mangoprodukter!
Mango Thaisås är en kryddig och god 
sås att äta som den är tillsammans 
med ris och någon kött eller grönsaks-
rätt, men också läcker att blanda med 
Crème Fraiche eller yoghurt. 
Mangon kommer från  småbönder i 
Indien.

Mango fruktmos
Torkad ananas luwero  Ekologisk

Mango amelia! Ekologisk
Vi börjar med att berätta att vår mycket saknade Mango 
Amelia är tillbaka! Minns ni den friska goda sötsyrliga 
smaken! Inget socker eller andra tillsatser.
 Mango Amelia kommer från Burkina Faso. Gruppen 
som denna mango kom från tidigare har upplösts, men 
en del av mangoodlarna finns kvar i sammanslutningen 
UPROMABIO i västra Burkina Faso. Ca 30 mangoodlare 
ingår i denna grupp. 

Här kommer ytterligare en produkt i 
vår mangoserie! Mango Fruktmos 
är god och frisk mosad mango som 
sötats med rårörsocker. Mangon är 
odlad av småbönder på Filippinerna.
Användning: till fil eller yoghurt,  på 
pannkakor, vid kakbak, som tårtfyllning mm.
Mango fruktmos är ännu ej certifierat ekologisk då 
mangon kommer från flera småbönder som bara var 
och en kanske bara har några få mangoträd, vilket gör 
certifieringsprocessen dyr och komlicerad.

Nu närmar den sig äntligen på sin långa 
resa från Uganda. Nästa vecka, V47, 
skall Ananas Luwero vara här hos oss 
om inget krånglar ytterligare.
Vi meddelar på facebook så snart den 
kommit. 
Ananas Luwero är bara så god! 
Självklart är den osötad och har inga 
tillsatser i övrigt.

Svart & Vitpeppar
& vaniljstänger Ekologiska

      Nu är de här!!!

Glöm inte saffran nu när 
lussebaken närmar sig! 
Finare saffran än denna från 
Afghanistan är nog svårt att hitta.
Stöd kvinnornas  saffransodling!
Vi skickar med recept.

saffran

Mascao choklad i ny förpackning !
Ni har väl inte missat Mascao i ny förpackning?
100% Ekologisk, Fair Trade och inga konstgjorda tillsatser! Nu även fairtrademärkt!

 finA SOM JULGÅVOR!



börs
8x11cm. Försluts med dragkedja. 
Extrafack med dragkedja på framsidan.

Plånbok
Välplanerad plånbok 10x19cm. 
Flera fack för sedlar, fack med dragkedja 
för mynt och flera fack för kort.
Bilderna visar plånboken från två sidor.

Väskserien ”India”

Serien ”India” finns i tre färger, Rödbrun
Ljusbrun & Rosa.  I serien ingår:

clutch / handledsväska
En elegant väska 16x25cm. 
Fack med dragkedja både på utsidan och inuti.
I bägge facken passar mobiltelefon.
Inuti väskan finns även fack för kort. 

Väskserie med ”ugglor”

Plånbok med ugglor
En mycket välplanerad plånbok 10x19cm. 
Flera fack för sedlar och  fack med dragkedja 
både på utsidan och inuti. Flera fack för kort.

         Plånbok, liten med ugglorpennfodral med ugglor
Smidigt och elegant pennfodral 21cm.

börs med ugglor
Söt minibörs 7 x 7cm

serie ”i regnbågens färger

För att vara ”heltäck-
ande” visar vi vi även 
här de övriga läder-
produkterna vi har så 
ni kan jämföra hela 
utbudet! I serien regn-
båge finns en nyhet 
nämligern plånboken! 

plånbok i regnbågens färger

Väskserien ”India” kommer från Indien och Equitable Marketing Association (EMA) i Kolkata. Det är ett initiativ 
för social och företagsmässig rättvisa. De arbetar med marginaliserade och minoritetsgrupper. Fokus är att ge 
arbete, bra betalt, goda arbetsvillkor och marknadsföra produkterna åt producenterna.
Läderhantverkarna är mycket skickliga som denna väskserie är utmärkt exempel på. Det är produkter av  hög 
kvalitet. Materialet är getläder.

Superbra plånbok i regnbågens glada    
             färger! Massor av fack för kort 
                     och  sedlar och rejält fack 
                       med dragkedja.

serie ”färgade fyrkanter”

Denna eleganta serie väskor av getläder har mönster 
med små ugglor. De kommer från ”Craft Resource Cen-
ter” i Kolkata som arbetar med och stödjer 35 hant-
verksgrupper, ca 40% är kvinnor. De stöttar alla delar av 
produktionen som produktutveckling, kvalitetessäkring, 
administration  och marknadsföring.
Passa på, begränsat antal! 

HAndväska med ugglor
Elegant och praktisk väska 31 x 40cm.
Löstagbar axelrem vars längd är reglerbar.
Inuti finns fack med dragkedja samt  fack för 
mobil.

Praktisk liten plånbok! Litet format men ändå många fack  
både för kort och sedlar. Myntfack med tryckknapp.



Det var allt för denna gång! Skynda att beställa för vissa saker vi berättat om här finns bara i begränsade mängder. 

Titta också i Julkorgskatalogen som finns med i kuvertet! 

Vi skickar gärna fler till er om ni behöver!
Vi önskar en trevlig fortsättning på hösten och en fin Adventstid!

NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE

   Klaus      Åsa       Katarina  &  Nicolas

NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE

Wrångebäck, 544 94 Hjo, Tel. 0503-20001
www.northsouth-fairtrade.se

Börs med blomma

Börs med kattmotiv

Börs med blomdesign Börs mickel räv

Börs uggla

Börs uggla är helt ny!
9x10cm
Kommer i vecka 47!

Börs Mickel räv kommer 
åter nästa vecka, V47!

julkort

Kom ihåg att beställa av våra fina julkort! glittrande julkortfrån Jaab Cards i Thailand. Korten glittrar verkligen! 
samt julkort ”plåt& tråd” tillverkade i Kenya (Kick Trading) av återvunnet material.

vänskapsarmband & pipalkort

Hurra! Vänskapsarmbanden är här igen! Både smala
och breda. De är så vackra och välgjorda! Verkligen 
som små juveler med ädelstenar! Vi väljer ut 10st olika
vackra armband i varje förpackning.
& Hurra! De handmålade pipallövskorten
har också kommit! Varje kort är ett konstverk!
Tillverkare är kvinnor i Banyan Tree Project i södra Indien.
6st olika motiv i varje förpackning.                                  

regnskogsljus & 
torkad physalis

Den 3:e December skall de 
här efterlängtade produk-
terna komma till Göte-
borgs hamn! Och sen 
tar det några dar ytter-
ligare innan de är hos 
oss! Förseningar kan som 
vanligt förstås inträffa, men 
varorna  hinner vara med i 
Julförsäljningen! Ha uppsikt 
på facebook! Vi meddelar 
där när de kommer!

/

börs med ugglor

7x7cm

Här visar vi hela vårt 
sortiment av småbörsar, 
nya och gamla!

Titta på vår hemsida! Den uppdateras nu i dagarna! 
Där finns ytterligare nya produkter!
Ett stort sortiment med nya handgjorda kort t.ex. 
Kolla pdf Handgjorda Kort mm.”


