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B E S T Ä L L N I N G S L I S T A   



Fruktbollar Mango/Passion
Vår fruktbollar av mango och passionsfrukt säljs i förpackningar om 10 à 40 gram. 
Frukten odlas, torkas och förpackas i Ghana och importeras av Smiling. Genom att 
köpa denna produkt gör du flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Fruktbollar Mango/Passion
Innehållsförteckning: mango, passionsfrukt
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1318/312
Fett 1g
- varav mättat fett 0,4g
Kolhydrater 68,7g
- varav sockerarter 61,7g (naturligt förekommande från frukt)
Protein 2,2g
Salt 0,2g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 40g
Hållbarhet: 365 dagar

s miling.se

info@nonsmoking.se          www.nonsmoking.se

Mangon	och	passionsfrukt	odlas	på	landsbygden	i	Ghana,	
Den	lokala	fabriken gör	frukten	till	bollar	och	sedan
åker	de	båt	till	Sverige.	
Det	är	en	modell	som	både	är	skonsam	för	
miljön	och	skapar	hållbar	utveckling	lokalt	i	Ghana

199	kr
10-pack



Fruktbar Mango
Vår fruktbar av mango säljs i förpackningar om 20 à 20 gram. Mangon odlas och 
förpackas i Ghana och importeras av Smiling. Genom att köpa denna torkade mango 
gör du flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Fruktbar Mango
Innehållsförteckning: mango
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1377/325
Fett 0,7g
- varav mättat fett 0,3g
Kolhydrater 73g
- varav sockerarter 54g (naturligt förekommande från mango)
Protein 2,7g
Salt 0,2g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 20g
Hållbarhet: 365 dagar

s miling.se
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Mangon	odlas	på	landsbygden	i	Ghana,	den
lokala	fabriken gör	det	till	en	bar	och	sedan
åker	den	båt	till	Sverige.	
Det	är	en	modell	som	både	är	skonsam	för	
miljön	och	skapar	hållbar	utveckling	lokalt	i	Ghana

299	kr
20-pack



Fruktbar Ananas
Vår fruktbar av ananas säljs i förpackningar om 20 à 20 gram. En bar med bara en 
ingrediens, ananas. Här finns de inga spår av nötter, inga tillsatser eller tillsatt socker, 
gluten. Ananasen odlas och förpackas i Ghana och importeras av Smiling. Genom att 
köpa denna produkt gör du flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Fruktbar Ananas
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1422/336
Fett 0,3g
- varav mättat fett 0,2g
Kolhydrater 76g
- varav sockerarter 60g (naturligt förekommande från ananas)
Protein 3g
Salt 0,1g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 20g
Hållbarhet: 360 dagar

s miling.se
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Ananasen	odlas	av	småskaliga	bondekooperativ
på	landsbygden	i	Ghana,	Ananasen blir	till	en	bar	
i	den	lokala	fabriken	och	åker	sedan	båt	till	Sverige.	
Det	är	en	modell	som	både	är	skonsam	för	miljön	
och	skapar	hållbar	utveckling	lokalt	i	Ghana.

299	kr
20-pack



Fruktstång Mango
Vår fruktstång av mango säljs i förpackningar om 16 à 27 gram. Mangon odlas, 
torkas, pressas och rullas i Ghana och importeras av Smiling. Det saftigaste 
fruktköttet, närmst mangokärnan används till denna sötsega godbit. Genom att köpa 
denna produkt gör du flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Fruktstång Mango
Innehållsförteckning: Mango
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1370/323
Fett 0,87g
- varav mättat fett 0,5g
Kolhydrater 75g
- varav sockerarter 57g (naturligt förekommande från mango)
Protein 2,3g
Salt 0,064g
Kostfiber 6,9g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 27g
Hållbarhet: 365 dagar

s miling.se
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Mangon	odlas	på	landsbygden	i	Ghana,	den
lokala	fabriken gör	det	till	en	fruktstång	och	sedan
åker	den	båt	till	Sverige.	
Det	är	en	modell	som	både	är	skonsam	för	
miljön	och	skapar	hållbar	utveckling	lokalt	i	Ghana.

239	kr
16-pack



Kokoschips Naturell
Våra kokoschips säljs i förpackningar om 6 à 100 gram. Kokosen odlas och förpackas 
i Ghana och importeras av Smiling. Genom att köpa denna produkt gör du flera bra 
saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Kokoschips Naturell
Innehållsförteckning: kokosnötter*
*ekologisk certifierad råvara
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 2492/598
Fett 62,0g
- varav mättat fett 53,4g
Kolhydrater 6,4g
- varav sockerarter 6,4g 
(naturligt förekommande från kokosnöt)
Protein 5,6g
Salt 0,03g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 100g
Hållbarhet: 300 dagar

s miling.se
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Byn	Ndatiem ligger	i	östra	Ghana	i	en	region
känd	för	sina	kokosnötter.	När	kokosnöten	
fallit	till	marken	så	samlar	bönderna	ihop	dem,
sedan	skickas	de	till	fabriken	där	nötterna	öppnas,	
fruktköttet	plockas	ut,	skivas	och	torkas.

149	kr
6-pack



Kokoschips Havssalt
Våra kokoschips säljs i förpackningar om 6 à 100 gram. Kokosen odlas och förpackas 
i Ghana och importeras av Smiling. Genom att köpa denna produkt gör du flera bra 
saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Kokoschips Havssalt
Innehållsförteckning: kokosnötter*
*ekologisk certifierad råvara
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 2355/565
Fett 61,5g
- varav mättat fett 53,1g
Kolhydrater 6,7g
- varav sockerarter 6,7g 
- (naturligt förekommande från kokosnöt)
Protein 5,7g
Salt 0,22g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 100g
Hållbarhet: 300 dagar

s miling.se
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Byn	Ndatiem ligger	i	östra	Ghana	i	en	region
känd	för	sina	kokosnötter.	När	kokosnöten	
fallit	till	marken	så	samlar	bönderna	ihop	dem,
sedan	skickas	de	till	fabriken	där	nötterna	öppnas,	
fruktköttet	plockas	ut,	skivas	och	torkas.

149	kr
6-pack



Torkad Mango
Vår ekologiska Fairtrade mango säljs i förpackningar om 7 påsar à 65 gram. Mangon 
odlas och förpackas i Ghana och importeras av Smiling. Genom att köpa denna 
torkade mango gör du flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Torkad Mango
Innehållsförteckning: mango, ekologisk certifierad råvara.

Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1350/320
Fett 0,9g
- varav mättat fett 0,5g
Kolhydrater 72g
- varav sockerarter 56g (naturligt förekommande från mango)
Protein 2g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 65g
Hållbarhet: 540 dagar

s miling.se
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Mangon odlas i kooperativ i Ghana. 
Vid	skördetid	ligger	mangodoften	som	ett	
sött	täcke	över	hela	byn.	Mangon	plockas	
solmogen	direkt	från	träden	av	bönderna	
för	att	sedan	transporteras	till	fabriken.	
Här	tvättas,	skalas	och	torkas	den.

179	kr
7-pack



Torkad Ananas
Vår torkade ananas säljs i förpackningar om 7 à 65 gram. Ananasen odlas och 
förpackas i Ghana och importeras av Smiling. Genom att köpa denna produkt gör du 
flera bra saker:
• Du stöttar ett odlarkooperativ i Ghana, vilket ger bönderna en bättre avkastning 

och ökad självständighet.
• Du stöttar ett initiativ att utveckla kooperativ i Malawi, ett land där tobaksodling 

fått allvarliga konsekvenser för befolkningen. 
• Du stöttar A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Torkad Ananas
Innehållsförteckning: ananas
Näringsvärde 100g
Energi kJ/kcal 1422/336
Fett 0,3g
- varav mättat fett 0,2g
Kolhydrater 76g
- varav sockerarter 60g (naturligt förekommande från ananas)
Protein 3g
Salt 0,1g
Kostfiber 8,3 g

Märkning: EKO + Fairtrade
Innehåll: 65g
Hållbarhet: 365 dagar

s miling.se
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Ananasen	odlas	i	Ghana	av	lokala	bönder	och	fabriken
förädlar	den	färska	frukten	till	torkad	och	packar	den	
på	påse.	Sedan går	den	färdiga	produkten	med	båt	
direkt	till	Sverige,	utan	några	som	helst	mellanhänder	
eller	omvägar.	

179	kr
7-pack



Tandborste av bambu
Miljövänlig tandborste av bambu, 5-pack i vuxen- och barnstorlek. 

Genom att köpa tandborstar i bambu stödjer du:
• A Non Smoking Generation i arbetet med att sprida kunskap om tobaksfrågan och 

att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv.  
• The Humble Co i arbetet med att sprida kunskap om mun- och tandhälsa.
• Efterfrågan på bambu som är en alternativ gröda för de bönder som odlar tobak.

Tandborste
Material: Bambu, nylon
Modeller: Vuxen – Sensitive, Vuxen – Soft, Barn - Ultrasoft
Paket med 5 borstar med olikfärgade borst.
Märkning: Fairtrade

info@nonsmoking.se          www.nonsmoking.se

Humble Brush är ett svenskt varumärke som producerar 
miljövänliga bambutandborstar som samtidigt hjälper barn i behov 
av munvård. Varje köp av en Humble-produkt leder till finansiering 
av projekt för barn i behov av munvård. Detta görs genom den 
ideella organisationen Humble Smile Foundation som levererar 
heltäckande och preventiva munvårdsprojekt i utsatta områden runt 
om i världen. 
Läs mer på www.humblesmile.org

159	kr
5-pack



Halsband ’A Non Smoking Generation’
Halsbandet ’A Non Smoking Generation’ är framtaget i samarbete med Tiktok-
profilerna Iza & Elle. Det består av en silverfärgad kedja samt ’A Non Smoking 
Generation’-logon som ett smycke. Genom att köpa smycket stödjer du A Non 
Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om tobaksfrågan och att 
värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Halsband
Smycke: ’A Non Smoking Generation’
Material: Kedja och smycke i silverfärgad 
nickelfri metall. 

Storlek smycke: 5 cm ⌀
Längd kedja: 45 cm

IZA & ELLE är våra ambassadörer. De är 
verksamma på TikTok och på Instagram, bland 
annat. Iza och Elle har många följare i Sverige och 
även i andra länder, till exempel Tyskland. 

info@nonsmoking.se www.nonsmoking.se

279	kr



Pärlade Guldvinge-armband
• A	Non	Smoking	Generation	har	tagit	fram	en	Guldvinge	som	en	symbol	för	starka	och	

tobaksfria	barn	och	ungdomar.	Guldvingen symboliserar	stöd	till	organisationens	arbete	
för	alla	barns	rätt	till	god	hälsa	och	en	hållbar	framtid,	både	för	barn	i	Sverige	och	för	alla	
de	miljontals	barn	som	tvingas	arbeta	under	skadliga	förhållanden	på	tobaksodlingar	
runtom	i	världen.	Våra	pärlarmband med	Guldvinge-emblemet	är gjorda av pärlor av trä, 
frön eller återvunnet glas. Pärlorna kan variera vad gäller ursprung och material. 
Genom att köpa våra armband stödjer du:

• Utveckling av nya kooperativ i tobaksodlande länder
• A Non Smoking Generation i deras arbete med att sprida kunskap om 

tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Pärlarmband med Guldvinge
Material: pärlor av vulkaniska stenar i storlek 6-8 mm, emblem av 
gulmetall 20 mm ⌀, elastisk tråd.

Märkning: Ingen märkning
Instruktioner medföljer.

info@nonsmoking.se          www.nonsmoking.se

149	kr



T-shirt med tryck ’A Non Smoking Generation’
Klassiska t-shirts med ’A Non Smoking Generation’-tryck är tillverkade i en sval och 
skön ekologisk bomullskvalitet. Genom att köpa vår t-shirt stödjer du A Non Smoking 
Generation i deras arbete med att sprida kunskap om tobaksfrågan och att värna om 
barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

T-shirt
Märkning: EKO + Fairtrade
Material:	100%	Ekologisk	Fairtrade-bomull
Vikt:	160	g/m2
Tryck:	’A	Non	Smoking	Generation’	logo	på	bröstet

Färger:
Natur,	rosa,	ljusblå	och	vit	med	svart	tryck
Röd,	grå	och	svart	med	vitt	tryck

1979 genomfördes den första kampanjen och 
kända musikartister som Agnetha Fältskog, Ted 
Gärdestad, Tomas Ledin och idrottsstjärnor som 
Ingemar Stenmark, Hockeylandslaget kunde 
ses på reklampelare runt om i landet. På sig 
hade de t-shirts med logon A Non Smoking 
Generation. T-shirten såldes på Hennes & 
Mauritz och är med två miljoner sålda exemplar, 
troligen bland Sveriges genom tiderna mest 
sålda t-shirt. Flera stora kampanjer följde och 
gav A Non Smoking Generation ett välkänt 
varumärke.

Cottover Collection	är	kläder	som	har	tillverkats	med	hänsyn	till	människa	och	miljö.	
Plaggen	är	certifierade	av	Svanen,	GOTS	och	Oeko Tex.	All	bomull	är	100	%	ekologisk	och	Fairtrade-märkt.	
En	certifierad	produkt	uppfyller	den	aktuella	organisationens	kriterier	och	har	blivit	oberoende	kontrollerad.	
CottoVer har	valt	märkningar	som	tillsammans	täcker	både	kvalitet,	hälsa,	miljö	och	arbetsvillkor.

info@nonsmoking.se www.nonsmoking.se

169	kr



Tygkasse ’A Non Smoking Generation’
Praktisk och användbar bomullskasse med långa handtag och tryck. Genom att köpa 
vår tygkasse stödjer du A Non Smoking Generation i arbetet med att sprida kunskap 
om tobaksfrågan och att värna om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Tygkasse med tryck
Material: Bomull
Vikt: 150 g/m²
Storlek på kasse: 41 x 38 cm
Tryck: ’A Non Smoking Generation’ logo

Färger: Svart, grå, röd, orange med vitt tryck. Vit med svart tryck.

Ej Fairtrade-certifierade men likvärdig produkt med tredjepartskontrollerad tillverkning avseende bl a ILO:s 
kärnkonventioner, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter, 
FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Leverantör medlem/ansluten i Amfori BSCI , Textile Exchange, Clean 
Shipping Index m fl andra CSR-kopplade anslutningar. Leverantör har undertecknat Felestads Code of Conduct. 
Produkten är Oeko-tex certifierad.

info@nonsmoking.se          www.nonsmoking.se

139	kr



Gympapåse ’A Non Smoking Generation’
Gympapåse i smidig canvas, dragsko i överkant med kraftiga naturfärgade snören. 
Kan även bäras som ryggsäck. Genom att köpa vår gympapåse stödjer du A Non 
Smoking Generation i arbetet med att sprida kunskap om tobaksfrågan och att värna 
om barns rätt till ett tobaksfritt liv. 

Gympapåse med tryck
Material: 100%	ekologisk	Fairtrade	bomull.
Tryck: ’A Non Smoking Generation’ logo

Färger: Svart, grå, röd, orange med vitt tryck. Vit med svart tryck.

Cottover	Collection	är	kläder	som	har	tillverkats	med	hänsyn	till	människa	och	miljö.	Plaggen	är	certifierade	av	Svanen,	GOTS
och	Oeko	Tex.	All	bomull	är	100	%	ekologisk	och	Fairtrade-märkt.	En	certifierad	produkt	uppfyller	den	aktuella	
organisationens	kriterier	och	har	blivit	oberoende	kontrollerad.	CottoVer	har	valt	märkningar	som	tillsammans	täcker	både	
kvalitet,	hälsa,	miljö	och	arbetsvillkor.

info@nonsmoking.se          www.nonsmoking.se
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