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Nu kan kvinnorna ta emot större
beställningar i cateringköket
I slutet av oktober var Håkan från Tekompaniet på plats i Sri Lanka för att
utrusta cateringköket med fler vitvaror och köksredskap. Under en heldag i
Colombo tillsammans med några av kvinnorna från det projekt vi stöttar
köpte de ytterligare köksutrustning. Nytt till köket blev bland annat en
kombinerad kyl och frys, flertalet kokplattor för gasolbrännare, kokkärl och
förvaringskärl.

Inköpen gör att kvinnorna idag lättare kan ta emot cateringbeställningar på
150-200 personer, jämfört med tidigare 15-20 personer. Kvinnorna i projektet
har idag börjat tjäna pengar på verksamheten och flera har redan kunnat
lämnat projektet och startat egen cateringverksamhet. Deras förbättrade
ekonomi har gjort att de nu har råd med bättre kläder till barnen, utbildning
och så smått börjat förbättra sin egen vardag.
Du kan själv vara med och stötta vårt projekt genom att köpa vårt Dilmah Earl
Grey Honung, Limited Edition. För varje ask du köper så går 2,25 SEK till
projektet. Därefter skänker vi från Tekompaniet lika mycket.

Tekompaniet har fokus på enbart te sedan år 2000. För att kunna ge dig det
bästa och godaste teet, för både smaklökar och samvete, erbjuder vi etiskt
eller certifierat te av premiumkvalitet i både påse och lösvikt.
Te från Tekompaniet innebär alltid direkt från källan, färskt, ortodoxt
producerat, hög kvalitet på råvaror och allt i såväl klassiska som innovativa
smakkombinationer.
Hållbarhet för både människa och miljö har varit fokus sedan starten för över
20 år sedan. Vi hoppas att det är viktigt även för dig att människorna bakom
tillverkningen har bra villkor, blir väl behandlade samt att natur, djur och
miljö också får bra förutsättningar. På Tekompaniet engagerar vi oss i, och
supportar, olika projekt i de länder våra teer produceras. Du får med oss en
garanti för gott samvete och låg miljöpåverkan.
Vi kan verkligen te och arbetar hårt för att höja kunskapen och intresset för
te. Därför delar vi gärna med oss av våra erfarenheter och tips för att ge

kunder och gäster en optimal teupplevelse. Med Tekompaniet får du en
engagerad och nära samarbetspartner med unik kunskap om te.
Läs mer på www.tekompaniet.se
Välkommen att kontakta oss på 08 68 40 50 00 eller info@tekompaniet.se
Tack för att du väljer en godare kopp te och bidrar till en bättre värld.
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