
Wrångebäck den 2017

Kära återförsäljare!
En ny säsong har börjat och höstlöven virvlar utanför. De inspirerar med 
sina friska färger. De flesta av våra livsmedelsprodukter finns på plats.

RIS & ARSENIK ?
Arsenik finns naturligt i varierande mängd i jordar och berg-
grund och tas upp av riset via jord och bevattningsvatten.
Ris tar alltid naturligt upp arsenik oberoende om det är 
ekologisk eller konventionell odling.

Gränsvärde för vuxna:                      0,2 mg/kg ris
     ” ”              ”   barn:                        0,1 mg/kg ris

             North & South Fair Trade:
             Basmatiris:                           0,0 4 mg/kg ris
                                           
                 Långt under gränsvärdena!

►▬

Efterlängtade Chokladkrisp 
är här igen! 

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Chokladkrispen tillverkas endast en gång per år inför
höst och julsäsongen.  Men nu är den här, vår efterläng-
tade läckra konfekt tillverkad av puffat quinoa och ris 
överdraget med finaste mjölkchoklad!
Ni som väntar på de övriga ”Exklusiva chokladprodukterna”,
hav tålamod.... de kommer att vara här så de kommer in i 
Julförsäljningen!

Missa inte våra vaniljstänger 
från Sri Lanka med ett bra pris! 

Har ni noterat att vaniljstänger i butikerna har blivit extremt dyra?
Vaniljstänger från Madagaskar har av olika skäl blivit väldigt dyra, så..... 

passa på att marknadsföra våra vaniljstänger från 
Sri Lanka! De har ett så mycket lägre pris!
                             Skylta med vaniljen och erbjud våra recept!  Just nu 
                                      är det ju äppeltider dessutom och vaniljsås med 
                                      äppelpaj är gott. Vi har recept både på  äppelpaj 
                                      och vaniljsås. 
                                      Så klart äppelpaj med  Mascobado råsocker. 

Vaniljstängerna med 2st stänger i varje rör
 eller i buntar med 100g vaniljstänger
perfekt för storskalig hantering
eller för att lägga i en glasburk och sälja styckevis.

Basmatiriset har kommit in! 
Missa inte att prova detta mycket goda ris! Ekologiskt och Fair Trade 
förstås. Det har skrivits mycket om ris och att risplantan tar upp arsenik 
från jorden där den odlas. Vårt basmatiris kommer från Dehra Dun i 
norra Indien där det finns mycket lite arsenik i jorden. Gränsvärden  
                                                  för tillåtna mängder arsenik är för vuxna   
                                                  0,2mg/kg och för barn: 0,1mg/kg ris. 
                                                  Vårt basmatiris innehåller bara 0,04mg/kg. 
                                                  Därmed kan detta goda ris ätas utan oro!  
                                                  Vi skickar med infoskyltar att sätta upp i    
 ,                                                butikshyllan.
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Följ oss på instagram  (northsouthfairtrade) och facebook 
(NORTH & SOUTH FAIR TRADE). Vi informerar där om nyheter och 
uppdaterar när varor kommer in!
Vi önskar en fin höst!

Mascao- Världens första
Fair Trade och ekologiska choklad

Nu finns alla sorterna inne!

Mörk Mandelchoklad 15kr just nu!
Utgångsdatum 31/10 men håller mycket längre!

KAMPANJ!  Chokladhjärtan!
Vi har ett antal påsar med mjölkchokladhjärtan som har utgångs-
datum de 31:e oktober. Dessa säljer vi nu rabatterat! Dessa choklad-
hjärtan är hur goda som helst! Kakaohalten är hög 37% och så klart 
är de både Ekologiska och  Fair Trade.
De håller minst ytterligare ett halvår.
Dela gärna upp i småpåsar eller ha i en skål på disken och sälj 
styckevis!
Bilden bredvid finns som affisch och skickas med när ni 
beställer om ni så önskar!

   - 100% Ekologisk  och Fair Trade
      - Med Mascobado råsocker
        - Inga konstgjorda tillsatser
          - Inget sojalecitin
             - Såååå goooood!!!!

Det var allt för denna gång! 

Mascobado i 
”Journal Chocolat”!
I höstnumret av den exklusiva chokladtidskriften
”Journal Chocolat” som utkommer i oktober 
finns en i artikel om vårt Mascobado råsocker! 
Det blir intressant läsning och bilder!
Mascao Choklad är sötad med Mascobado råsocker!
Mascobado är ett nyttigare socker då det är helt oraffinerat.


