
RIS & ARSENIK ?
Arsenik finns naturligt i varierande mängd i jordar och berggrund 
och tas upp av ris via jord och bevattningsvatten.
Ris tar alltid naturligt upp arsenik oberoende om det är ekologisk 
eller konventionell odling.
Vårt Basmatiris är odlat i Dehra Dun trakten i norra Indien, ett om-
råde med låg förekomst av arsenik i marken. Därmed innehåller
vårt ris en mycket liten mängd arsenik och kan ätas utan oro både 
av barn och vuxna!

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

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

  

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 30:e Maj 2018!

Kära återförsäljare!

Försommartid, med värmen just nu en fullständig explosion i vacker blomning 
och grönska. En härlig tid med mycket firande och vi tycker en del av våra varor 
passar extra bra som presenter med sina förpackningar i ljusa färger!
Vi gör gärna presentpåsar eller presentkorgar utifrån era önskemål!             

←

Kampanj Basmatiris - Specialpris 32kr 
t.o.m. 31 augusti!             Obs! Ej kort datum!
Vi vill att fler skall smaka vårt fantastiskt goda Basmatiris! 
Ni minns väl larmrapporterna nyligen om arsenik i ris? 
Vårt Basmatiris från Dehra Dun i Indien utmärker sig med att vara ett ris
betydligt under gränsvärdet!
Vi vill påminna om det och gör en kampanj med prissänkning! 
Vi skickar med affischen till vänster och hyllinfo!                   

                            

30% rabatt - Mascao Vit Choklad med mandelkrokant
                        & Mascao Cappuccino!  
Utgår 1:e Augusti resp. 1:e september! Passa på, vi har inte så mycket kvar!                 

                            
20% rabatt - Kaffelikörkulor!
Utgår 8:e September! 
Vi var lite överoptimistiska när vi tog in superläckra
kaffelikörkulorna så vi passar på att tömma lagret 
redan nu innan nästa sändning! Passa på!

Mascao Choklad - Världens första Fair Trade och Ekologiska Choklad
Köp alla 11 sorter och få 10% rabatt!
Serier säljer bättre än enstaka produkter, det är ett välkänt faktum! 
Det skall löna sig för våra kunder att köpa serier av produkter. Vi ser tydligt att chokladen säljer allra bäst när alla sorterna exponeras 
och man ser samtliga fina handmålade omslag tillsammans! De lyfter varandra och kunden får köplust!
(Rabatten gäller förstås även er som redan har alla sorter, men behöver fylla på)
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Det finns en ny affisch 
samt ny hyllinfo i två format
Vi skickar med när ni
beställer!



Honungens Dag 20:e Augusti
Vi kommer framöver uppmärksamma ”dagar” 
för olika produkter och först ut är 
HONUNGENS DAG!
I samband med ”firardagen” skrivs och talas 
det om produkten i fråga i media så ha gärna
 lite extra REGNSKOGSHONUNG i lager inför 
denna dag!

Hur får man nya kunder?!
 Att hela tiden ha en strategi hur man 
får nya kunder tror vi är nödvändigt 
när man driver butik. Nicolas har 
börjat hålla föredrag om hur man kan 
få nya kunder och vi tänkte presentera 
olika tips när vi gör våra utskick.
Ett första bra tips är att lite då och då 
ha försäljning utanför butiken. T.ex. 
när man är på möten eller på mark-
nader. Ge då de som köper något en 
lapp med ett rabatterbjudande som 
de kan utnyttja när de kommer till 
butiken. Ta sedan väl hand om kun-
den när de besöker butiken!

  Det var allt för denna gång! Ha en underbar sommar önskar vi på 

NORTH & SOUTH
  FAIR TRADE

   Klaus          Nina               Katarina              Nicolas

Grillsäsongen är här!  
Vi har SUPERGODA tillbehör!
Ni har väl upptäckt och prövat 
Mango Thaisås och 
vår Mango Chutney!

Mango Fruktmos och Fruktsås!
SÅ GOTT till vanilj- eller chokladglass 
med jordgubbar!

Recept som passar just nu!
Jordgubbstårta 
och Rabarberpaj 
med Fair Trade-ingredienser!
Vi skickar med gratis!
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3-4 st rabarberstjälkar
100g smält smör
6-7msk Mascobado råsocker
4 dl havregryn

Skala rabarberstjälkarna och skär dem i cm-breda bitar. 
Lägg dem i en ca 20 cm stor pajform!

Blanda alla övriga  ingredienserna  tillsammans, men spar 1 msk Mascobado.
Bred  degen jämnt över rabarberna.
Strö till sist 1 msk Mascobado över hela pajen!

Grädda i  ugnen på 200o  
15-20 min. 

Servera med Vaniljsås!
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Integritetspolicy enligt nya lagen GDPR. 
Vårt datasystem är anpassat enligt den nya lagen om integritetspoicy och vi behandlar alla våra kunduppgifter 
med full sekretess. Läs på baksidan av beställningslistan för mer information eller hör av er till oss och fråga!

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”!

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

Sommarstängt  
16:e Juli t.o.m 5:e Augusti

Obs! Vi har i år Extrastängt 15:e tom. 18:e Juni  

Jordgubbstårtan
med Fair Trade ingredienser
Ingredienser:
2 ägg
1 dl Mascobado Råsocker
1/2 dl vetemjöl
1/2 dl potatismjöl
2 tsk bakpulver

Vaniljkräm:
2 äggulor
1/2 dl Mascobado råsocker
1 dl grädde eller gräddmjölk
1 vaniljstång
1 dl vispgrädde

Gör så här:
Vispa ägg och socker pösigt, vispa ganska länge så Mascobdosockret löses upp. 
Använd helst elvisp.
Blanda vetemjöl, potatismjöl och bakpulver.
Vänd ner mjölblandningen i äggsmeten. Rör noga men vispa inte.
Låt kakan svalna innan den lossas från formen.

Vaniljkräm:
Vispa samman äggulor och socker. Vispa noga så sockret löses.
Häll 1 dl grädde i en kastrull.
Klipp upp vaniljstången i längsriktningen och lägg den i grädden 
Koka upp på spisen.
Rör ned äggblandningen i den varma grädden. Låt allt sjuda tillsammans på spisen 
under omrörning tills smeten tjocknat något.
Låt svalna i vattenbad. Skrapa ur vaniljstången.
Vispa återståeende grädde hårt och rör försiktigt ned den i äggblandningen.

Montering av tårtan:
Dela försiktigt kakan i 3 stycken bottnar.
Mosa jordgubbar och blanda med Mascobado råsocker. 
Vispa grädden hårt.
Bred jordgubbsblandningen över den första tårtbottnen.
Täck med en del vispad grädde.
Lägg över botten nummer 2 och bred vaniljkrämen över den.
Lägg på den 3:e botten och täck med vipgrädde. Spritsa gärna lite runt om.
Dekorera med jordgubbar och gärna några smultronblad!

3-4 dl vispad grädde.

Jordgubbsfyllning:                   
3 dl mosade jordgubbar
Mascobado råsocker    
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