NORTH & SOUTH

KLADDKAKA MASCOBADO
FRÅN JOURNAL CHOCOLAT
8-10 bitar

Kaka:

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

FAIR TRADE

Glasyr:

150g Masco mjölkchoklad
1dl grädde
25g smör

Gör så här:

Sätt ugmen 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 botten på en springform (ca. 22cm) och smöra kanterna.
Vispa ägg och socker fluffigt, minst 7 minuter. Eventuella klumpar i socktret smälter vid gräddningen.
Tillsätt den svalnade smörblandningenoch rör om med slickepott.
Blanda samman mjöl, kakao, bakpulver och salt. Vänd ner det i ägg och sockerblandningen. Rör
om försiktigt tills 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 mitten fortfarande är lös. Värmen gör att kakan eftergräddar. Låt svalna och ställ in kakan i kylen över natten.
Glasyr: Koka upp grädden, tillsätt choklad och smör, rör om och låt svalna. Häll över den kalla kakan
och låt stelna.

Wrångebäck den 3:e November 2017!

Servering:

Dekorera kakan med säsongens bär eller frukt. Servera gärna med lättvispad grädde, nybryggt espresso,
portvin eller annat rött dessertvin.

Kära återförsäljare!
NORTH & SOUTH

Wrångebäck, 544 94 Hjo, Tel. 0503-20001
www.northsouth-fairtrade.se

Då var det dags igen för lite information och nyheter! Först en påminnelse!
Den 7:e november är det ”Kladdkakans dag” och den 11:e november är det ”chokladens dag” . Värt att
uppmärksamma i butikerna! I höstnumret av den fina chokladtidningen ” Journal Chocolat” fanns en artikel om Mascobado råsocker.
De hade gjort ett recept på en riktigt lyxig och supergod kladdkaka på Mascobado mm. Vi har gjort ett nytt receptblad på den som
vi skickar med era beställningar om ni så önskar.
Vi glada att berätta att våra kokosnötskålar från Vietnam har kommit in igen! Både med äggskalsintarsia och de i lysande färger!
De i lysande färger har några nya nyanser, t.ex är den gula mera som guld denna gång.
FAIR TRADE

Ett antal nya Julkort har kommit. I serien ”Glittrande julkort” finns nu några vackra
silvermotiv! Samtliga kort är dubbla med kuvert.

Nytt Julkort är Hjärtan, fina pappersapplikationer i hjärtform. Så klart finns
även Julkort med ”Plåt och tråd”!
Dubbla kort med kuvert.

Blomsterhjärtan, Torkade blommor ordnade
som ett hjärta. Dubbla kort med kuvert.
På nästa sida hittar ni
några spännande

BREDA vänskapsarmband!

NYHETER inför JUL

De är mycket vackra!!

←
←

Nu finns det

På sista sidan finns årets

JULKORGSKATALOG

Uppdatering om varor vi väntar på:
Palmbladskorgarna från Sri Lanka av alla sorter i natur och med design kommer in nu i november.
Paranötsprodukter, olja, ljus och paranötter kommer också under november.
Bananchips kommer in i december.
Exklusiva chokladprodukter.... jo det finns hopp att de kommer in före Jul!
Soltorkade minibananer och Mango Carabau, tyvärr vet vi ännu inte när de kommer...

Vi meddelar på facebook och instagram när varorna är här!

Adventstiden är kort i år men då får vi hoppas på en desto intensivare period! Lycka till med
försäljningen inför Jul! Och med önskan om en fin höst och en fin tid inför och under Jul,
Varma hälsningar från oss på

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Klaus

Nina

Katarina

Nicolas

Nya pappersprodukter från Get Paper Industies i Nepal
Skynda att beställa! Begränsade mängder!

Gåvoask i rött & guld stor
8x22x23cm Vacker ihopfällbar papperslåda med
kokosnötsknapp. Perfekt som Julgåva som den är
eller fylld med något.

Gåvoask i rött & guld liten

5x14,5x15cm Vacker ihopfällbar papperslåda med kokosnöts
knapp. Perfekt som Julgåva som den är eller fylld med något.

Gåvopåse i rött & guld

30x12cm Snygg påse för flaskor. Kanske en fin olja som paranötsolja, en flaska saft eller vin. Fungerar också till badprodukter som
en flaska badskum och bodylotion.

Nedanståeende produkter kommer in i slutet av november!
Boka gärna redan nu för mängden vi får in är begränsad!
Minibyrå
6,5x14x20,5cm Supergullig och smart
förvaringsbox. 6st små utdragbara lådor
med kokosnötsknapp. Perfekt för skrivbordet till smycken, knappar eller vad
man kan behöva sortera och lägga fint.

Smyckesask
i mörkrosa & guld

18,5x9x9cm
Smart ask med
utfällbara lådor för
att lägga smycken i.

Smyckesask
i lila & guld

Minibyrå större

18,5x9x9cm
Smart ask med
utfällbara lådor för
att lägga smycken i.

11x22,5x22,5cm Vacker och smart förvaringsbox. 4st små ch två större utdragbara lådor

med kokosnötsknapp. Till skrivbordet eller till smyckesförvaring eller till det man behöver.

155kr

175kr

Julgåvor
2017

140kr

Julkorg nr 1

Mascao choklad, Torkad ananas
Mango kokostoppar & Bananchips

Julkorg nr 2

70kr

Mangoprodukter: Mango Thaisås,
Mango fruktmos, Mango kokostoppar
& Mango marmeladkonfekt

75kr
105kr

Julpåse nr 4

Café Beneficio bryggkaffe, Chokladkrisp, Mascao choklad, LaBranche
chokladstång & Torkad ananas

130kr

Julpåse nr 1

Café Beneficio bryggkaffe,
& Mascao choklad

Julpåse nr 2
2st Mascao choklad
& Chokladkrisp

Julpåse nr 3

Saffran, Mango fruktsås & Mascobado
råsocker 500g samt recept till varorna

245kr

Julpåse nr 5

Darjeeling te 100g, Darjeeling påste
& 2st marmelad

125kr

Julchoklad 10st
395kr

10st Mascao choklad i förpackning
med sidenband

Stora Julkassen

Café Beneficio bryggkaffe, Darjeelingte 100g, Chokladkrisp, 4st Mascao choklad,
Torkad ananas, Mango kokostoppar, Mango monkeys, Marmelad, Mango Thaisås,
Vaniljstänger & Saffran samt recept till några varor

Julchoklad 5st

5st Mascao choklad i förpackning
med sidenband

