NORTH & SOUTH
Wrångebäck den 23:e Januari 2019

FAIR TRADE

Kära återförsäljare!

Teerna har kommit ! Äntligen har vi fått hit containern med våra efterlängtade Darjeelingteer! 5 sorter av 100g löste och
4 olika sorter av påste. De har lika fin kvalitet som vanligt! Rik smak och lite garvsyra! Dessa teer gör verkligen skäl för namnet
”Teernas champagne” som teexperterna brukar kalla Darjeelingteet. Inom kort presenterar vi även några spännande nyheter.....
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Senaste teaffischen! Säg till så sänder vi med i önskat format!
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Vi har nya
mjölkchokladhjärtan
i blandade färger:
LJUSROSA
CERISROSA
RÖDA
Supergod mjölkchoklad
med hög kakaohalt 37%

Vi har nyckelringar och kylskåpsmagneter i form av hjärtan!

Vi skickar gärna med den nya affischen!

Varor från Sri Lanka är här!

Alla korgarna av torkat palmblad
i natur finns nu! T.ex. de mycket efterfrågade
”Liten fruktkorg & Stor fruktkorg”, underlägg mm.
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Lagret med trähantverk komletteras.
”Kattmobilen”, olika sorters söta sprattelgubbar, kulfångare mm.

kort!

Våra vackra vänskapsarmband
i alla regnbågens färger,
Visst passar de till Alla
Dag!
Perfekt gåva tillsammans med
ett chokladhjärta till någon
man tycker om!

Det var allt för denna gång!
Vi arbetar intensivt med att omarbeta vår hemsida. Det kommer när den är färdig gå att
beställa direkt från den.
Men det tar ännu en tid innan allt är klart. Ett mödosamt arbete även om vi har god hjälp
av vår dataexpert Tobias .Varma hälsningar i vintervädret från oss på
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PS.

Sista chansen för
vårt fina Basmatiris!

Utgångsdatum var ju 27/12
men riset håller mycket,
mycket längre!
Tänk på matsvinnet!
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