
NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 5:e Juni 2017

Kära återförsäljare!
Underbara Juni är här! Här kommer några tips inför sommaren! 

KAMPANJ!  Produkter från Peru 15% rabatt!
                           Rabatt på samtliga fram t.o.m. 30:e Juni

Se på nästa sida!

←

                           Paranötter,  Physalis och  Regnskogsljus 15% rabatt
                           Paranötsolja 50% rabatt (kort datum augusti -17)

Våra paranötsprodukter 
räddar regnskog!
Paranötsträden växer endast i orörd 
regnskog. Det betyder att du hjälper 
till att bevara regnskogen i Amazonas 
genom att köpa dessa produkter.

Inför sommaren har vi en kampanj på våra produkter från Peru, dvs: Paranötsolja, Paranötter samt torkad Physalis. Samtliga är livs-
medel med högt näringsinnhåll och helt utan tillsatser. Regnskogsljusen får också följa med i kampanjen! En trendig produkt med 
fokus på den orörda regnskogen. Regnskogsljusen är gjorda av halva paranötskapslar som fyllts med ljusmassa.

Gör en kampanj i butikerna där dessa varor ”dukas upp”, gärna tillsammans med våra affischer!

Kombucca!  Dags att beställa kombucca, den fermenterade tedrycken från Asien gjord på vårt 
                          gröna ekologiska Darjeelingte.
Nästa omgång kombucca är färdig den 14:e Augusti!  
Beställning för denna omgång behöver vi ha senast 22:a Juni.

Instagram!  Vi finns nu på instagram, sök på northsouthfairtrade och följ oss!

Facebook!  Ni som ännu inte är följer oss där, sök på NORTH & SOUTH FAIR TRADE och bli följare!



recept 

Kladdkaka 

med mascobado

    recept 

saffranspannkaka

Till grillsäsongen:
Mango Thaisås,
Mango Chutney och 
Mangovinäger!
Dessa mangoprodukter passar 
jättebra till grillat! 
Mangovinäger kan användas 
till goda marinader och sallader.
Mango Chutney och Mango 
Thaisås är ett goda tillbehör till 
det grillade!

Nya receptblad:
      Kladdkaka med Mascobado
      Saffranspannkaka
Vi har gjort nya goda recept med Mascobado råsocker, Kakao Amaribe 
och vår Saffran från Afghanistan samt som tillbehör Mangosås 
eller Mangomos!
Recepten är gratis när ni beställer av produkterna!

Kom ihåg att Mangosås och Mangomos även är  jättegoda till glass!

Faktura på mail! Vi skickar gärna era fakturor per mail istället för som
dyra pappersfakturor. Hör av er om det går bra och i så fall  med er mailadress!

Flera receptblad som passar bra just nu:
- Rabarberpaj
- Vaniljglass-vaniljsås!
  Gratis när ni beställer!

Minibananerna finns åter!

Det var allt för denna gång!
Vi önskar en riktigt fin och härlig sommar!

Sista dag då vi skickar varor är fredagen den 14:e Juli 
men beställ helst tidigare i veckan så vi hinner packa allt!
Vi öppnar åter torsdag den 3:e Augusti

:-)

Sommarstängt  17:e Juli t.o.m 2:a Augusti
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Vi har många spännande produkter!
Se i pdf.katalogerna på vår hemsida och
pröva några produkter som ni inte har 
testat tidigare!

Våra produkter innehåller inte palmolja! 
Enorma arealer regnskog skövlas, djur och växter utrotas för 
att ge plats för odling av oljepalmer. 
Forskning har visat att palmoljan även är skadlig för hälsan då 
den innehåller cancerframkallande ämnen. 
Detta framkom redan för 10 år sedan och då tog North & 
South Fair Trade beslutet att inte använda palmolja i sina 
produkter.
Palmolja finns i otroligt många produkter! Läs på innehållsför-
teckningarna i butikerna och undvik dessa produkter! 
Visa din makt som konsument! 


