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In deze Nieuwsbrief aandacht voor de aankomende Paasdagen.
Voor een mooie paastafel in de winkel hebben wij een verrassend
ruim assortiment paasproducten ingekocht. Niet alleen mooie paasdecoraties, maar ook vind je in de winkel (h)eerlijke paaseitjes en
andere chocolade. Natuurlijk hebben wij ook allerlei lekkers voor
het paasontbijt. Vrolijk Pasen!

Vilten paasdecoraties
De maaksters van deze
schattige vilten paasdecoraties leggen plukjes
wol op een speciale manier in verschillende
laagjes neer. Daarna
wrijven ze de wol in met
water en zeep. Hierdoor
grijpen
de vezels in
elkaar.
Een zeer arbeidsintensief proces dat leidt tot
unieke producten.
——————

Paasontbijt lekkernijen

(H)eerlijke paaseitjes van
Tony Chocolonely
Thee , jam , honing en heerlijke vruchtensappen. Genoeg keus voor een lekker
ontbijt op een mooie tafel.
En natuurlijk fraaie paasservetten
(foto rechts.)
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Paasdecoratie Capiz
Speciaal voor Pasen
hebben wij deze
decoratie ingekocht
om je paastak nog
vrolijker te maken.
De decoraties zijn
gemaakt van ‘capiz’. Dit is een platte,
oesterachtige schelp, die in grote hoeveelheden voorkomt
in de wateren rond
de Filippijnse eilanden. De schelp is vrij
rond en plat. Ze heeft
een licht doorlatend karakter. Dit maakt
de schelp erg geschikt als basismateriaal
voor handgemaakte woonaccessoires. Bij het maken
van paasdecoraties worden de
schelpen eerst
geweekt, daarna om de juiste mal
‘gevouwen’ en gedroogd. Ter versteviging worden ze ingekwast met een nietgiftige hars, en weer gedroogd. Tenslotte
worden ze geverfd en in opvallende patronen gedecoreerd.
———————

Weer in ons assortiment

Op de thee bij….Tilingo-Nepra.
Bij onze leverancier Tilingo Nepra is er
weer de thee uit de
Twaalf prachtige paaseiHimalaya. De thee is
tjes, iets groter dan een
kleurig verpakt in
kievitsTibetaanse tasjes die
eitje,
zijn gevuld met 50
verpakt
zakjes biologische
in een
thee. De thee komt
schattig
uit Nepal en wordt
eierdoosje. Elk doosje bevat een combiverbouwd
in
de
uitlopers
van de Himanatie van puur, melk en praline. Wees er
laya.
Ex-lepra
patiënten
maken
de tasjes.
als de kippen bij. En steun Tony Chocolonely in haar strijd voor een slaafvrije choNieuw in ons assortiment:
colade industrie. De missie van Tony
Chocolonely is het uitbannen van kinder- Belvas chocolade
Diverse soorten Belarbeid en (kind)slavernij. Met haar fairvas: Belgische autrade chocolade project probeert Tony
thentieke chocolade,
Chocolonely cacaoboeren een sterkere
waaronder: Puur
financiële positie te geven.
Thins Kokosbloesem
Ook in ons as(85%), Quinoa-Goje (60%), Rochers Coco
sortiment:
Tony's Chocolo- Truffels Amandelen (72%) en Truffels
Hazelnoot. Een ware smaaksensatie. De
nely proeverijcacao komt van boeren uit Peru, Dominitje: een regenboogpakket met caanse Republiek en Sri Lanka. (Van onze
leverancier Serro Azull).
zes verschillende kleine reepjes.

