NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 24:e September 2018
Kära återförsäljare!

NYHET

Här kommer en
som passar fint i tiden!
Det är höst = nystart med nya goda vanor, äta nyttigt, träna osv.
Vi har tagit in bars eller energibars som de också kallas.
Våra bars heter:

Lotte och Oskar och Emma

De innehåller endast naturliga ingredienser: dadlar, fikon, äpplen,
cashewnötter mm. Inga konstgjorda tillsatser och inget tillsatt socker!
Självklart är de Ekologiska och Fair Trade

Lotte:

I senaste numret av ICA-kuriren redovisades ett test på energibars beträffande
tillsatser och nästan samtliga innehöll
mängder av konstgjorda ämnen.
Tyvärr var inte våra bars med i studien
men de hade garanterat briljerat med
sitt fina och naturliga innehåll!
Och just det ja..... De är Väldigt

Innehåll: Dadlar, cashewnötter,
söta aprikoskärnor, limejuice och citronolja

Oskar:

Innehåll: Fikon, äpplen, kanel, dadlar och
cashewnötter.

Emma:

Kommer senare i höst

Innehåll: Dadlar, klarbär, aroniabär och
cashewnötter.

GODA!

Mascobado är på ingång!
Det känns underbart att kunna berätta att Mascobadosockret
skall komma nästa vecka! Den mycket försenade sändningen från
Filippinerna innehåller också:

Bananchips!

Mjölkchokladhjärtan är tillbaka!

←

Vi är så glada att ha fått in våra chokladhjärtan igen! Det är lika
oemotståndligt goda som tidigare! Nu är färgerna blandade
ljusrosa, mörkrosa och röda, det blir väldigt vackert och
inspirerar till köp! Ekologiska och Fair Trade

CHOKLAD, CHOKLAD, CHOKLAD...... träffa oss i vår monter på

Stockholms Bak och Chokladfestival på Stockholmsmässan!
Öppettider:
Torsdag11/10 kl 10-19
Fredag 12/10 kl 10-18
Lördag 13/10 kl 10-18
Söndag 14/10 kl 10-17

I år satsar vi och deltar med ett ganska stort stånd! Monter B 03-10
Ni som är våra återförsäljare, passa på att besöka oss!
Boka gärna in en mötestid i förväg så att en av oss kan ta hand om just er. Vi kommer att ha med prover på våra samtliga
livsmedel för att visa våra kunder som kommer. e

Tiden går fort.......... dags att tänka på JULGÅVOR..........
Flera kunder har önskat få förslag på Julkorgar tidigt på hösten så därför kommer det här redan nu .
Nedan visar vi några färdiga förslag på Julgåvor men det går förstås jättebra att komponera
en egen Julkorg eller Julpåse så gör vi den precis som ni önskar.

Påminnelse om vad som är på gång i höst:
Fairtrade-veckor i Oktober:
Vecka 41-42

Fyll butikslagret med ”rättvisa” varor!
Passa på att bli kända i vida kretsar
för varor som är justa mot producenten
och dessutom ekologiska, nyttiga och
av jättefin kvalitet!

Korgar från
Sri Lanka

Kladdkakans Dag 7:e November

KLADDKAKA med
FairTrade ingredienser
Ingredienser
3 stora ägg
4 1/2 dl Mascobadosocker
150 g smält smör
3 1/2 dl vetemjöl
6 msk Kakao Amaribe
1 krm salt
Sätt ugnen på 200 ⁰.
- Smöra och bröa en kakform ca. 22cm i diameter med löstagbar kant.
- Vispa ägg och socker noga. Det går inte få bort klumparna från Mascobado helt vid vispningen men de smälter bort under gräddningen.
- Tillsätt avsvalnat smält smör.
- Blanda mjöl, kakao och salt och vänd ner det i skålen.
- Häll i formen och grädda i nedre delen av ugnen.
Det är svårt att ange en exakt gräddtid (7-20min?). Kolla med jämna mellanrum om
kakan börjar stelna utmed sidorna. Testa första gången redan efter 5-7minuter. Det är
bättre att kakan är fö rinnig än för torr. Om den är väldigt rinnig är det bara att förvara den
i kylskåp över natt så stelnar den och blir extra god.
Det är lite svårare med gräddtiden då Mascobado används än med vitt socker.
Man gräddar lättare lite för länge och kakan blir torr. Men rätt gräddad blir kakan godare!!
- Dekorera gärna kakan då kakan svalnat med florsocker som siktas i tesil. Vi brukar sikta
över mönster utklippa på ett papper.

Använd Mascobado och Kakao Amaribe

Servera kakan med
vaniljglass eller
vispad grädde.
Extra Gott till är

såklart! Vi har flera olika recept!
Nytt recept kommer inför kladdkakedagen!

⁰
MAngo fruksas

ellerå

mango fruktmos
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FRÅN JOURNAL CHOCOLAT

FRÅN JOURNAL CHOCOLAT

NR 3-4 2017

NR 3-4 2017

8-10 bitar

8-10 bitar

Kaka:

Kaka:

Glasyr:

Glasyr:

7dl Mascobadosocker
6 stora ägg
250g ekologiskt smör
100 g Mascao mjölkchoklad
6dl vetemjöl
1,5-2dl kakaopulver
1tsk bakpulver
2krm ﬂingsalt

7dl Mascobadosocker
6 stora ägg
250g ekologiskt smör
100 g Mascao mjölkchoklad
6dl vetemjöl
1,5-2dl kakaopulver
1tsk bakpulver
2krm ﬂingsalt

150g Mascao mjölkchoklad
1dl grädde
25g smör

150g Mascao mjölkchoklad
1dl grädde
25g smör

Gör så här:

Gör så här:

Servering:

Servering:

Sä� ugnen på 200 gr. Har du en ugn med menyval, använd hydrobakning.
Smält smör i en kastrull och blanda i hackad mjölkchoklad. Rör om och ställ åt sidan så det svalnar.
Lägg bakplåtspapper i bo�en på en springform (ca. 22cm) och smöra kanterna.
Vispa ägg och socker ﬂuﬃgt, minst 7 minuter. Eventuella klumpar i sockret smälter vid gräddningen.
Tillsä� den svalnade smörblandningenoch rör om med slickepo�.
Blanda samman mjöl, kakao, bakpulver och salt. Vänd ner det i ägg och sockerblandningen. Rör om
försik�gt �lls det blivit en homogen smet. Häll över i formen och grädda i nedre delen av ugnen i
ca. 20-25 minuter.
Tag kakan ur ugnen när kanterna har stelnat och mi�en for�arande är lös. Värmen gör a� kakan e�ergräddar. Låt svalna och ställ in kakan i kylen över na�en.
Glasyr: Koka upp grädden, �llsä� choklad och smör, rör om och låt svalna. Häll över den kalla kakan
och låt stelna.
Dekorera kakan med säsongens bär eller frukt. Servera gärna med lä�vispad grädde, nybryggt espresso,
portvin eller annat rö� dessertvin.

Sä� ugnen på 200 gr. Har du en ugn med menyval, använd hydrobakning.
Smält smör i en kastrull och blanda i hackad mjölkchoklad. Rör om och ställ åt sidan så det svalnar.
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Tillsä� den svalnade smörblandningenoch rör om med slickepo�.
Blanda samman mjöl, kakao, bakpulver och salt. Vänd ner det i ägg och sockerblandningen. Rör om
försik�gt �lls det blivit en homogen smet. Häll över i formen och grädda i nedre delen av ugnen i
ca. 20-25 minuter.
Tag kakan ur ugnen när kanterna har stelnat och mi�en for�arande är lös. Värmen gör a� kakan e�ergräddar. Låt svalna och ställ in kakan i kylen över na�en.
Glasyr: Koka upp grädden, �llsä� choklad och smör, rör om och låt svalna. Häll över den kalla kakan
och låt stelna.
Dekorera kakan med säsongens bär eller frukt. Servera gärna med lä�vispad grädde, nybryggt espresso,
portvin eller annat rö� dessertvin.
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Vi har just nu ett välfyllt
lager med vackra korgar
flätade av kvinnor på
Sri Lanka så PASSA PÅ!
Korgarna finns både naturella
och med färger och mönster.
De låga med lock packade
med goda saker blir en
exklusiv present!

Chokladens Dag 11:e November
Visst har vi många underbara
chokladprodukter! Gör en extra
kampanj för superfin choklad inför
denna dag!
Dekorerara med våra många chokladaffischer i olika format. De är gratis!

Utskick och fakturor på mail!

Vi vill skicka utskick och fakturor på mail! Sparar miljö,
tid och pengar. Hör av er om vi inte får tag på er!

Swish - Betala gärna era fakturor med swish!

Smidigt och enkelt, bara med några klick på telefonen! Titta på den
nya beställningslistan så finns numret där!
Ange fakturanummer under ”meddelanden”!

Det var allt för denna gång! Vi önskar en skön och fin höst med bra försäljningsstatistik!

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE
Klaus

Nina

Katarina

Nicolas

