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Kvalitetschokolade fra
Dansk familieejet chokoladefabrik
Vores to brands:
HISTORIEN BAG ELMELUND:
“Elmelund Chocolatier Organic er eklusiv økolo-
gisk chokolade for feinschmeckere.”

Det engelske ord Organic vidner både om vores
internationale ambitioner og selvfølgelig om, at
chokoladen er økologisk og fremstillet med re-
spekt for råvarer, medarbejderne og selvfølgelig
miljøet. Elmelund repræsenterer for os en helt
særlig kreativ arena, fordi det for alvor var her vi
begyndte at eksperimentere med fyldte choko-
lader. Under brandet producerer vi lækre fyldte
chokolader, dragée, gaveløsninger, Home
Cooking chokolade og chokoladebarer.

HISTORIEN BAG ØKOLADEN:
“Hvad er den økologiske holdning værd, hvis vi
pakker den ind i giftig emballage?”

Økoladen blev grundlagt i 2004 og har siden
grundlæggelse haft et vision om at skabe det
bedst mulige stykke økologiske chokolade i den
mest miljøvenlige emballage. Vi blev derfor den
første chokoladeproducent i verdenen der
brugte 100% bionedbrydelig kartonemballage.
Heller ikke på plasten går vi på kompromis og
alt benyttet plast er derfor mindst 95%
genanvendt plast, hvorefter plasten selvfølgelig
er genanvendelig.
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ØKOLOGI
Alle produkterne er økolo-
giske og lavet af de bedste
råvarer fra naturen.

INGEN PALMEOLIE
Alle produkterne er fri for
palmeolie.

LAKTOSEFRI
Betyder at produktet er fri
for laktose.

GLUTENFRI
Alle produkter er glutenfri.

Symboler
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Økoladen Påske Produkter

MINIÆG
MØRK CHOKOLADE
Minipåskeæg af 70% mørk
chokolade indpakket i
cellofan. Chokoladen har en
kraftig kakaosmag, men uden
bitterhed.

Varenr.: 41257
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

MINIÆG
HVID CHOKOLADE
Minipåskeæg med hvid
chokolade. Den bløde
chokolade har noter af vanilje
og er perfekt til børn.

Varenr.: 41240
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

MINIÆG
MÆLKECHOKOLADE
Minipåskeæg med 40%
mælkechokolade indpakket i
cellofan. Perfekt til børnene.

Varenr.: 41264
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

MARCIPANÆG REN
Flowpakket Marcipanæg lavet af
mandler fra Valencia i Spanien
overtrukket med 70% mørk
chokolade.

Varenr.: 20740
Kolli str.: 20
Vægt: 30 g

MARCIPANÆG HINDBÆR
Flowpakket Marcipanæg rørt
med knuste frysetørrede hindbær,
overtrukket med 70% og pyntet
med frysetørret hindbær.

Varenr.: 20764
Kolli str.: 20
Vægt: 30 g

MARCIPANÆG LAKRIDS
Flowpakket Marcipanæg rørt
med knust rålakrids,overtrukket
med hvid chokolade og pyntet
med rålakrids.

Varenr.: 20771
Kolli str.: 20
Vægt: 30 g

MARCIPANÆG NOUGAT
Flowpakket Marcipanæg med
nougat overtrukket med 70%
mørk chokolade og pyntet med
striber af 40%mælkechokolade.

Varenr.: 20757
Kolli str.: 20
Vægt: 30 g
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GOD PÅSKE SAMPAK 1
Sampak der indeholder to af
vores Økoladen 2.0 produkter,
kendetegnet ved deres 100%
bionedbrydelige emballage.
Sampakken kommer med et fint
“God Påske” klistermærke.

Varenr.: 61415
Kolli str.: 10
Vægt: 165 g

GOD PÅSKE SAMPAK 1
Sampak der indeholder to af
vores Økoladen 2.0 produkter,
kendetegnet ved deres 100%
bionedbrydelige emballage.
Sampakken kommer med et fint
“God Påske” klistermærke.

Varenr.: 61408
Kolli str.: 10
Vægt: 165 g

MARCIPANÆG 3 PAK ÆSKE
Tre styk marcipanæg. Æsken indeholder vores klassiske
variant med ren chokolade, lakridsvarianten med hvid
chokolade, og vores hindbærvariant med mørk chokolade.

Varenr.: 20887
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

PÅSKE GOURMETGAVEPOSE
Vores påske gourmetgavepose
indeholder to Økoladen 2.0
plader: Hvid chokolade med lemon
og lakrids og 70% mørk chokolade
med pebermynte & knas, samt
vores 3. stk marcipanæg æske.

Varenr.: 53458
Kolli str.: 6
Vægt: 240 g
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PÅSKEÆG MØRK CHOKOLADE
Påskeæg med 72% mørk chokolade.
Chokoladen har en kraftig kakaosmag,
men uden bitterhed.

Varenr.: 25615
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

PÅSKEÆG MÆLKECHOKOLADE
Påskeæg med 40% mælkechokolade.
Chokoladen har en dejlig kakaosmag
med noter af karamel.

Varenr.: 25622
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

PÅSKEÆG HVID CHOKOLADE MED
LAKRIDS
Påskeæg med hvid chokolade og knust
rålakrids.

Varenr.: 25608
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g
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GOD PÅSKE DRAGÈE GAVEÆSKE
Dragée gaveæske med dragérede
hasselnødder med mørk chokolade og
orange og dragérede mandler med hvid
chokolade kokos og lemon.

Varenr.: 61293
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

Elmelund Påske Produkter

FYLDTE CHOKOLADE 16 STK. PÅSKE EDITION
Æske med 16 fyldte chokolader. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som gave
til en man holder af. OBS: Indeholder ikke alkohol.

Varenr.: 41271
Kolli str.: 4
Vægt: 160 g
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FYLDTE CHOKOLADE 25 STK. PÅSKE EDITION
Æske med 25 fyldte chokolader. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som
gave til en man holder af. OBS: Indeholder ikke
alkohol.

Varenr.: 41288
Kolli str.: 4
Vægt: 250 g

KVADRATÆSKE FYLDE PÅSKEÆG
Kvadratæske med 2x2 fyldte påskeæg. Varianterne er
solbær med mørk chokolade og lakrids med en skal
af hvid chokolade.

Varenr.: 41165
Kolli str.: 8
Vægt: 80 g

ELMELUND NO. 5
Gaveæske med fyldte påskeæg. Varianterne er solbær i
en skal af 70% mørk chokolade, lakrids i en skal af hvid
chokolade og mandenougat og lemon i en skal
af mælke chokolade.

Varenr.: 41042
Kolli str.: 4
Vægt: 120 g
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ELMELUND PÅSKE GAVEPOSE
Påske Gavepose der inderholder et bredt udvalg af
lækre økologisk chokolade. Posen indeholder vores
limited edition påskeplade, dragéerede mandler med
hvid chokolade, lemon & kokos, en 45g plade med
fyldt 72% mørk chokolade og pebermynte samt tre
marcipanæg: en klassisk, en hindbær og en lakrids.

Varenr.: 42261
Kolli str.: 6
Vægt: 305 g

LIMITED EDITION PÅSKEPLADE
Mælkechokolade med orange, pyntet med
frysetørret hindbær og vores lemon & kokos
dragée. Vores Limited Edition plade laves
kun i et begrænset antal.

Varenr.: 42254
Kolli str.: 8
Vægt: 80 g

SØLV TIN - PÅSKE EDITION
Sølv tin med 9 poser flowpakket dragée
(3 hindbær, 3 lakrids og 3 karamel) samt
1 af hver af de fyldte æg der kommer i
varianterne: solbær i en skal af 70% mørk
chokolade, lakrids i en skal af hvid chokolade
og mandenougat og lemon i en skal af mælke
chokolade.

Varenr.: 42149
Kolli str.: 4
Vægt: 132 g
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Kontakt

mail@oekoladen.dk
+ 45 55 89 32 12
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