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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 res-
pekt 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 Cook-
ing 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 genanven-
delig.

Kvalitetschokolade fra Dansk familieejet
chokoladefabrik
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Jule Sortiment

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

Sig det med chokolade
ELMELUND

Elmelund Julesortiment består i år af klassiskere
som vores Dragée sampak med Glædelig Jul
budskabsbånd, og en masse nye juleprodukter.
Vores Tin serie af ståldåser er blandt andetblevet
udvidet med to nye farver og du kan derudover
få dåserne i en variant med marcipanhjerter.

Som noget nyt i år har vi udviklet en lækker
gavepose som indeholder et udvalg af fyldte
chokolader, dragée, en chokoladeplade og en
spændende limited edition chokoladeplade.
Den fine gavepose er i et generelt design, og du
kan derfor sagtens sælge den efter højtiden.

ØKOLADEN

I Økoladen kan du selvfølgelig igen i år få vores
altid populære marcipangrise, som kommer i
både en lakrids, hindbær og kassisk variant.

Derudover har vi videreudviklet vores Plant Et
Træ Julekalender, som blev taget fantastisk imod
sidste år, så den nu også findes i en version med
72% mørk chokolade.

Sidst men ikke mindst har vi lavet en Økoladen
Julekalender med fyldte chokolader og dragée,
der skinner af håndværk og kvalitet.
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Økoladen Produkter

ØKOLADEN JULEKALENDER
Dessert Julekalender med fyldte chokolader og et
udvalg af dragéerede mandler og hasselnødder.
En fantastisk smagsoplevelse bag hver låge.

Varenr.: 25455
Kolli str.: 12
Vægt: 240 g

PLANT ET TRÆ JULEKALENDER
MÆLKECHOKOLADE
Plant et træ julekalender med 40% mælke-
chokolade. For hver solgt julekalender donerer
vi 5 kr til Plant Et Træ fonden.

Varenr.: 25448
Kolli str.: 12
Vægt: 120 g

PLANT ET TRÆ JULEKALENDER
MØRK CHOKOLADE
Plant et træ julekalender med 72% mørk
chokolade. For hver solgt julekalender donerer
vi 5 kr til Plant Et Træ fonden.

Varenr.: 25462
Kolli str.: 12
Vægt: 120 g
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MARCIPANGRIS LAKRIDS
Lakridsmarcipan, rørt med
lakridslikør, overtrukket af
hvid chokolade og pyntet
med 72% mørk chokolade
og knust rålakrids.

Varenr.: 25585
Kolli str.: 14
Vægt: 55 g

MARCIPANGRIS
HINDBÆR
Hindbærmarcipangris rørt
med hindbærlikør, over-
trukket af 72% mørk
chokolade og pyntet med
hvid chokolade og fryse-
tørret hindbær.

Varenr.: 25578
Kolli str.: 14
Vægt: 55 g

MARCIPANGRIS
Sød marcipangris over-
trukket med 72% mørk
chokolade og pyntet med
prikker af hvid chokolade.

Varenr.: 25561
Kolli str.: 14
Vægt: 55 g

MARCIPANHJERTE
Økologisk marcipanhjerte
overtrukket med 72% mørk
chokolade og pyntet med
striber af hvid chokolade.

Varenr.: 25653
Kolli str.: 14
Vægt: 55 g

MARCIPANHJERTER
4 STK.
Lækker og blød marcipan
overtrukket med vores 70%
mørke chokolade og deko-
reret med en streg af hvid
chokolade.

Varenr.: 23291
Kolli str.: 14
Vægt: 75 g

LAKRIDS MARCIPAN-
HJERTER 4 STK.
Marcipan rørt med lakrids-
likør og knust rålakrids, over-
trukket med hvid chokolade
og dekoreret med rålakrids.

Varenr.: 21198
Kolli str.: 14
Vægt: 75 g

HINDBÆR MARCIPAN-
HJERTER 4 STK.
Marcipan rørt med hindbær-
likør og frysetørret hindbær,
overtrukket med 70% mørk
chokolade. Dekoreret med
knust hindbær.

Varenr.: 21150
Kolli str.: 14
Vægt: 75 g
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Økoladen Gaveløsninger

ØKOLADEN GAVEKURV NR. 2
Mellem gavekurv der indeholder et fantastisk
udvalg af økologisk chokolade. Her finder
du både chokoladeplader, marcipanstænger,
pålægschokolade og meget mere.

Varenr.: 53342
Kolli str.: 1
Vægt: 760 g

ØKOLADEN GAVEKURV NR. 3
Stor gavekurv der indeholder et bredt udvalg af
økologisk chokolade fra Økoladen. Herudover
får du også en lækker pose med Peru Kaffebøn-
ner og en Javali Portvin.

Varenr.: 53366
Kolli str.: 1
Vægt: 2510 g

GOURMETGAVEPOSE JUL
Jule gavepose med to plader fra vores Økoladen
2.0 serie og vores klassiske marcipangris overtruk-
ket med mørk chokolade.

Varenr.: 53465
Kolli str.: 6
Vægt: 205 g

ØKOLADEN GAVEKURV NR. 1
Lille gavekurv der indeholder to chokoladeplader,
en pakke dragée, hindbærmarcipanhjerter og
vores mørke chokoladedyppere. Alt sammen
pakken i en lille fin kurv.

Varenr.: 53328
Kolli str.: 1
Vægt: 365 g
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GOD JUL
Dragée gaveæske med “God Jul” Budskabs-
bånd. Indeholder vores prisvindende hassel-
nødder med hvid chokolade og knust rålakrids
samt vores hasselnødder med hvid chokolade
og hindbær.

Varenr.: 61286
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

Elmelund Produkter

JULE GAVEPOSE
Jule Gavepose med: Elmelund 8 stk. No. 1,
Limited Edition Plade, Hindbær Dragée, 45g
Plade med Hvid Chokolade & Karamel.

Varenr.: 41837
Kolli str.: 6
Vægt: 295 g

LIMITED EDITION PLADE
Limited Edition Chokoladeplade med 41%
mælkechokolade pyntet med tranebær &
brændte mandler. En perfekt julekombination.
OBS: Laves kun i begrænset antal.

Varenr.: 41677
Kolli str.: 10
Vægt: 80 g
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Elmelund Gaveløsninger

ELMELUND GAVEKURV NR. 2
Lækker økologisk gavekurv med et stort udvalg
af chokoladeplader, dragée, fyldte chokolader og
marcipanhjerter.

Varenr.: 53359
Kolli str.: 1
Vægt: 782 g

ELMELUND GAVEKURV NR. 1
Et lille udvalg af økologisk chokolade fra vores
Elmelund brand. Her får du dragée, chokolade-
plader og lækre marcipanhjerter.

Varenr.: 53335
Kolli str.: 1
Vægt: 489 g

ELMELUND GAVEKURV NR. 3
Stort udvalg af økologisk chokolade fra Elmelund
samt en pose Kaffe fra Peru og en Javali Portvin.

Varenr.: 53373
Kolli str.: 1
Vægt: 2795 g
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FYLDTE CHOKOLADER
Metaldåse med fyldte chokolader. De fyldte
chokolader kombinerer udsøgt håndværk med
himmelske smage. Indeholder: Solbær. Lakrids.
Hindbær & Chili. Karamel & Havsalt. Kaffe.

Varenr.: 42063
Kolli str.: 4
Vægt: 150 g

DRAGÉE
Flowpack dragée med hasselnødder i varianterne
hindbær, lakrids og hvid karamel chokolade.
Hver flowpack indeholder to nødder.

Varenr.: 42070
Kolli str.: 4
Vægt: 135 g

Guld

MARCIPANHJERTER
Flowpakkede marcipanhjerter i tre varianter:
klassisk med 70% mørk chokolade, hindbær med
70% mørk chokolade og knust rålakrids med hvid
chokolade. Lavet med vores prisvindende marcipan.

Varenr.: 42155
Kolli str.: 4
Vægt: 133 g

Sølv

DRAGÉE
Flowpack dragée med hasselnødder i varianterne
hindbær, lakrids og hvid karamelchokolade.
Hver flowpack indeholder to nødder.

Varenr.: 42094
Kolli str.: 4
Vægt: 135g

FYLDTE CHOKOLADER
Metaldåse med fyldte chokolader. De fyldte
chokolader kombinerer udsøgt håndværk med
himmelske smage. Indeholder: Solbær. Lakrids.
Hindbær & Chili. Karamel & Havsalt. Kaffe.

Varenr.: 42087
Kolli str.: 4
Vægt: 150 g

MARCIPANHJERTER
Flowpakkede marcipanhjerter i tre varianter:
klassisk med 70% mørk chokolade, hindbær med
70% mørk chokolade og knust rålakrids med hvid
chokolade. Lavet med vores prisvindende marcipan.

Varenr.: 42162
Kolli str.: 4
Vægt: 133 g
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FYLDTE CHOKOLADER
Metaldåse med fyldte chokolader. De fyldte
chokolader kombinerer udsøgt håndværk med
himmelske smage. Indeholder: Solbær. Lakrids.
Hindbær & Chili. Karamel & Havsalt. Kaffe.

Varenr.: 42209
Kolli str.: 4
Vægt: 150 g

DRAGÉE
Flowpack dragée med hasselnødder i varianterne
hindbær, lakrids og hvid karamel chokolade.
Hver flowpack indeholder to nødder.

Varenr.: 42216
Kolli str.: 4
Vægt: 135 g

Rød

MARCIPANHJERTER
Flowpakkede marcipanhjerter i tre varianter:
klassisk med 70% mørk chokolade, hindbær med
70% mørk chokolade og knust rålakrids med hvid
chokolade. Lavet med vores prisvindende marcipan.

Varenr.: 42223
Kolli str.: 4
Vægt: 133 g

Sort

DRAGÉE
Flowpack dragée med hasselnødder i varianterne
hindbær, lakrids og hvid karamelchokolade.
Hver flowpack indeholder to nødder.

Varenr.: 42186
Kolli str.: 4
Vægt: 135g

FYLDTE CHOKOLADER
Metaldåse med fyldte chokolader. De fyldte
chokolader kombinerer udsøgt håndværk med
himmelske smage. Indeholder: Solbær. Lakrids.
Hindbær & Chili. Karamel & Havsalt. Kaffe.

Varenr.: 42179
Kolli str.: 4
Vægt: 150 g

MARCIPANHJERTER
Flowpakkede marcipanhjerter i tre varianter:
klassisk med 70% mørk chokolade, hindbær med
70% mørk chokolade og knust rålakrids med hvid
chokolade. Lavet med vores prisvindende marcipan.

Varenr.: 42193
Kolli str.: 4
Vægt: 133 g
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Kontakt

mail@oekoladen.dk
Tlf: +45 55 89 32 12

Trykt juli 2022




