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

Økoladen er en familiedrevet økologisk choko-
ladefabrik beliggende i den lille by Ørslev på
Sydsjælland.

Økoladen blev grundlagt i 2004 af Jan Elmelund
og siden åbningen har visionen været klar:
Vi vil skabe det bedst mulige stykke chokolade
af de bedste råvarer, med respekt for omgivels-
erne medarbejderne og selvfølgelig miljøet.
Produktserien indeholder lækre chokoladepla-
der, dragée, gaveæsker, marcipan- og nougat-
desserter.

DEN RENESTE EMBALLAGE:
Vi er stolte af at være den første chokolade-
producent i verden, der bruger bionedbrydelig
kartonemballage. Med vores Økoladen 2.0 serie
går vi forrest i kampen for bæredygtighed, og
håber dermed at kunne inspirere andre til at føl-
ge trop. Vores kartonemballage er 100% fri for
skadelige kemikalier og tungmetaller. Det er
bogstaveligt talt så rent at det kan spises, men vi
tror nu at chokoladen smager bedre.

Vi går heller ikke på kompromis med vores an-
svar for miljøet når det gælder vores plastembal-
lage. Her indgår 80% genanvendt plast, hvoref-
ter alt plasten er genbrugelig.
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ØKOLOGI
Alle produkterne er økolo-
giske og lavet af de bedste
råvarer fra naturen.

LAKTOSEFRI
Betyder at produktet er fri
for laktose.

GLUTENFRI
Alle produkter er glutenfri.

Symboler
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Chokoladepladerne er en af hjørnestenene i
Økoladen. Det var her vi skabte den identitet
som danner grundlag for brandet i dag. Opskrif-
ten var simpel. Pladerne skulle udstråle kvalitet
og håndværk og vise den kærlighed vi ligger i
hver plade. Pladerne er derfor stadig 16 år efter
hånddekoreret og lavet efter de samme princip-
per som vi startede ud med.

Sortimentet er bredt og indeholder klassiske
kombinationer fra mælkechokolade med kara-
mel og mørk chokolade med orange. Vores altid
populære hvide chokolade med lakrids har
blandt andet vundet den økologiske guldme-
dalje.

Vores plader er desuden en del af vores Økola-
den 2.0 serie og er pakket i 100% bionedbrydelig
kartonemballage.

Chokoladeplader
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Plader

LAKRIDS
Hvid chokolade fra Peru
med knust rålakrids fra Cala-
brien i Syditalien. Afbalan-
ceret og rund smag af hvid
chokolade og lakrids.

Varenr.: 50204
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

LEMON & LAKRIDS
Hvid chokolade med knust
rålakrids og et twist af
lemon, der giver pladen en
dejlig friskhed.

Varenr.: 50259
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

MØRK CHOKOLADE 70%
Lækker og kraftig 70% mørk
chokolade fra Peru med
frugtige noter og intens
kakaosmag.

Varenr.: 50280
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

PEBERMYNTE & KNAS
70% mørk chokolade med
knas, rørt med pebermyn-
te og dekoreret med hvid
chokolade.

Varenr.: 50228
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

HINDBÆR
72% mørk chokolade med
frysetørret hindbær. Syren fra
hindbærerne fungerer godt
sammen med den mørke
chokolade.

Varenr.: 50235
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

ORANGE & KNAS
40% mælkechokolade med
orangesmag og knas.
Orangeoilen som bliver rørt i
mælkechokoladen giver en
intens orange smag.

Varenr.: 50211
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

KARAMEL & KNAS
40% mælkechokolade rørt
med karamel og knas pyntet
med 70% mørk chokolade.
Smag af karamel kombineret
med en blød og rund mæl-
kechokolade.

Varenr.: 50266
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

MØRK ORANGE & KNAS
Intens mørk 72% chokolade
med orange og knas. Klas-
sisk kombination af kraftig
mørk chokolade og orange.

Varenr.: 50242
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

INGEFÆR & LEMON
72% mørk chokolade med
ingefær & lemon. Chokola-
den har en markant smag af
ingefær der fungerer godt
sammen med den mørke
chokolade.

Varenr.: 50273
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

RISTEDE HASSELNØDDER
Mælkechokolade med riste-
de hasselnødder fra Tyrkiet.
En klassisk og populær
kombination med kvalitets
råvarer.

Varenr.: 50341
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

FRANSK NOUGAT
Mælkechokolade med knust
stykker af fransk nougat rørt i
chokoladen. En velsmag-
ende kombination med
sødme af honning og knas
af mandelstykker tilføjet den
bløde chokoladesmag.

Varenr.: 50358
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g
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70% MØRK CHOKOLADE
Mørk chokolade med 70%
kakao. Der er god mulighed
i denne ren mørk chokolade
for at smage de dybere
noter af frugt og krydderier.
Den er kun meget lidt bitter
i smagen og har en rig smag
af kakao.

Varenr.: 31401
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g

40% MÆLKECHOKOLADE
MED KARAMEL
Mælkechokolade med 40%
kakao og tilføjet økologisk
karamelsmag. Det giver en
anden smagsdimension til
en mælkechokolade.

Varenr.: 31418
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g
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Vores sortiment af marcipanstænger og nougat-
stænger kombinerer spændende smage med
udsøgt chokolade. Vores marcipan bliver lavet
af mandler primært fra det ekslusive Valencia
område i Spanien, og for at opnå den helt rigti-
ge smag er der tilsat enkelte mandler fra Italien.
Mandlerne er valset ekstra fine for at give den
bløde og cremede smag der karakteriserer vores
marcipan.

Vores hasselnødnougat er lavet af hasselnødder
fra Sortehavets kyster som er ristet ekstra mørke
for at give nougaten en kraftig og stærk smag,
der danner en fin kontrast til marcipanen. Vores
mandelnougat er et spændende alternativ til
den klassiske hasselnødnougat og giver en me-
get cremet nougatsmag.

Produkterne er pakket i 100% bionedbrydelig
kartonemballage.

Stænger
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MARCIPAN STANG 2 STK.
Marcipan overtrukket med
72% mørk chokolade.
Klassisk kombination af
blød og cremet marcipan
samt kraftig og intens mørk
chokolade.

Varenr.: 30046
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

HASSELNØDNOUGAT
STANG 2 STK.
Stang af hasselnødnougat
overtrukket med mælke-
chokolade og pyntet med
chokoladedrys.

Varenr.: 30091
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

MANDELNOUGAT STANG
2 STK.
Cremet lys mandelnougat
med sprød skal af 70% mørk
chokolade og et drys
hakkede mandler.

Varenr.: 30220
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

Stænger
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Kombinationen af letristede mandler
overtrukket med chokolader og færdiggjort
med hindbær- eller lakridspulver, resulterer
i en utrolig lækker smagoplevelse. Vores
dragée er fremstillet af de bedste økologi-
ske råvarer for at sikre højeste kvalitet og
smagsoplevelse.

Produkterne er pakket i 100% bionedbryde-
lig kartonemballage.

Dragée
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LAKRIDS MANDLER
Letristede mandler over-
trukket med et tyndt lag af
hvid chokolade og rullet i
lakridspulver.

Varenr.: 22478
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HASSELNØDDER MED
72% MØRK CHOKOLADE
Letristede hasselnødder
overtrukket med 72% mørk
chokolade.

Varenr.: 22768
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HINDBÆR MANDLER
Letristede mandler overtruk-
ket med hvid chokolade og
rullet i hindbærpulver.

Varenr.: 22522
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

Dragée
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Fyldte Chokolader

ØKOLOGISK FYLDTE
CHOKOLADER
8 fyldte chokolader af fire
varianter der kombinerer
håndværk med de reneste
økologiske råvarer.

Varenr.: 50808
Kolli str.: 10
Vægt: 80 g
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Pålægschokolade
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Pålægschokolade

SINGLE ORIGIN MØRK PÅLÆGSCHOKOLADE 85%
27 tykke skiver pålægschokolade med 85% mørk
single origin chokolade fra Cusco regionen i Peru.
Intens mørk chokolade med virkelig meget smag.

Varenr.: 22225
Kolli str.: 10
Vægt: 120 g

SINGLE ORIGIN DARK MILK PÅLÆGSCHOKOLADE 53%
27 tykke skiver pålægschokolade med 53% dark milk
single origin chokolade fra Cusco regionen i Peru.
Dark milk chokolade skabes ved at blande to single
origin chokolader, en mælkechokolade og en mørk
chokolade, som resulterer i en smagsoplevelse, hvor
du både får den intense kakaosmag, men også noter
af karamel fra mælkechokoladen.

Varenr.: 22232
Kolli str.: 10
Vægt: 120 g

70% MØRK PÅLÆGSCHOKOLADE 9 STK.
9 tykke skiver pålægschokolade med 70% mørk
chokolade.

Varenr.: 22034
Kolli str.: 20
Vægt: 40 g

41% LYS PÅLÆGSCHOKOLADE 9 STK.
9 tykke skiver pålægschokolade med 41% mælke-
chokolade.

Varenr.: 22027
Kolli str.: 20
Vægt: 40 g
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Kuvertchokolader

KUVERTCHOKOLADE 72% MØRK CHOKOLADE
800 stk áf 4,5g indpakket ren chokolade.
Denne økologiske mørke chokolade har en fantastisk
smag af kakao, uden at blive for bitter.

Varenr.: 20122
Kolli str.: 1
Vægt: 3600 g

KUVERTCHOKOLADE 40% MÆLKECHOKOLADE
800 stk áf 4,5g indpakket ren chokolade.
Økologisk mælkechokolade med noter af karamel.

Varenr.: 20139
Kolli str.: 1
Vægt: 3600 g
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Råvarer

72% MØRK CHOKOLADE
Knapper af 72% mørk choko-
lade med kraftig kakaosmag
og noter af syrlige bær.

Varenr.: 20129
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g

HVID CHOKOLADE
Knapper af fyldig hvid choko-
lade med tydelige noter af
vanĳle.

Varenr.: 50143
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g

40% MÆLKECHOKOLADE
Knapper af 40% cremet mælke-
chokolade med noter af
karamel.

Varenr.: 50136
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g

MARCIPAN
Marcipan lavet på mandler fra middel-
havets kyster. Valset ekstra fint for at
give en cremet og blød smag.

Varenr.: 23437
Kolli str.: 10
Vægt: 200 g

MANDELNOUGAT
Cremet mandelnougat der er et
spændende alternativ til den klassiske
hasselnødnougat.

Varenr.: 35096
Kolli str.: 10
Vægt: 100 g

HASSELNØDNOUGAT
Lækker og kraftig hasselnødnougat
der danner fin kontrast til den bløde
marcipan.

Varenr.: 35089
Kolli str.: 10
Vægt: 100 g
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LAKRIDS & HINDBÆRMANDLER
Fin sampak med vores Økoladen 2.0 lakridsmandler
og hindbærmandler.

Varenr.: 53526
Kolli str.: 8
Vægt: 180 g

HASSELNØDNOUGAT & MØRKE HASSELNØDDER
Fin sampak med vores Økoladen 2.0 hasselnødnougat
stænger og mørke hasselnødder.

Varenr.: 53557
Kolli str.: 8
Vægt: 165 g
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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

Marcipanhjerter
OBS: Disse er sæsonprodukter, og fås kun i en begrænset periode af året.

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

MARCIPANHJERTE 1 STK.
Marcipanhjerte overtrukket med
70% mørke chokolade og dekoreret
med en streg af hvid chokolade.

Varenr.: 23192
Kolli str.: 30
Vægt: 19 g

LAKRIDS
MARCIPANHJERTE 1 STK.
Marcipan rørt med lakridslikør og
knust rålakrids, overtrukket med
hvid chokolade og dekoreret med
rålakrids.

Varenr.: 21181
Kolli str.: 30
Vægt: 19 g

HINDBÆR
MARCIPANHJERTE 1 STK
Marcipan rørt med hindbærlikør og
frysetørret hindbær, overtrukket med
70% mørk chokolade og dekoreret
med frysetørret hindbær.

Varenr.: 21143
Kolli str.: 30
Vægt: 19 g
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Gaveløsninger

Med vores udvalg af gaveløsninger kan du
nemt finde den perfekte gave til enhver
anledning. Gå på opdagelse i vores økolo-
giske sortiment og find de smagsvarianter
som du holder mest af. Vores gourmetga-
veposer indeholder et udvalg af vores Øko-
laden 2.0 produkter, kendetegnet ved øko-
logiske lækkerier pakket ind i bæredygtig
emballage.

GOURMETGAVEPOSE - PINK
Indeholder: 1x hindbær-
chokoladeplade 75g, 1x lakrids-
chokoladeplade
75g, 1x hindbærmandler
90g, 1x mørk nøddekage.

Varenr.: 53427
Kolli str.: 6
Vægt: 260 g

GOURMETGAVEPOSE - GRØN
Indeholder: 1x dark milk
chokoladeplade 75g, 1x peber-
mynte chokoladeplade 75g, 1x
hasselnødnougatstænger 75g,
1x mørk nøddekage.

Varenr.: 53434
Kolli str.: 6
Vægt: 245 g

GOURMETGAVEPOSE - SORT
Indeholder: 1x lakrids-
chokoladeplade 75g, 1x lakrids
og lemon chokoladeplade 75g,
1x lakridsmandler 90g, 1x mørk
nøddekage.

Varenr.: 53441
Kolli str.: 6
Vægt: 260 g

GOURMETGAVEPOSE
- ORANGE
Indeholder: 1x lakrids-
chokoladeplade 75g, 1x karamel
chokoladeplade 75g, 1x man-
delnougatstænger 75g, 1x mørk
nøddekage.

Varenr.: 53410
Kolli str.: 6
Vægt: 245 g
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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

ØKOLADEN GAVEKURV NR. 1
Lille gavekurv der indeholder to chokoladepla-
der, 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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Rørepinde

RØREPINDE MØRK
CHOKOLADE 2 STK.
2 rørepinde med 72% mørk
chokolade pakket i cellofan.

Varenr.: 20504
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

RØREPINDE LYS
CHOKOLADE 2 STK.
2 rørepinde med 40%
mælkechokolade
pakket i cellofan.

Varenr.: 20481
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

RØREPINDE MØRK
CHOKOLADE 30 STK.
30 rørepinde med 72% mørk
chokolade. Bemærk kommer
ikke pakket i cellofan.

Varenr.: 20603
Kolli str.: 30
Vægt: 25 g

RØREPINDE LYS
CHOKOLADE 30 STK.
30 rørepinde med 40%
mælkechokolade.
Bemærk kommer
ikke pakket i cellofan.

Varenr.: 20245
Kolli str.: 30
Vægt: 25 g
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ØkoMarie

ØKOMARIE 40% MÆLKECHOKOLADE
Mild og cremet chokoladebar som med 40%
kakao. Dette produkt er desuden fairtrade certificeret,
som garanterer fair vilkår for kakaobønderne.

Varenr.: 70028
Kolli str.: 50
Vægt: 20 g

ØKOMARIE MÆLKECHOKOLADE & KNAS
Cremede mælkechokoladebar med knas. Dette pro-
dukt er desuden fairtrade certificeret, som garanterer
fair vilkår for kakaobønderne.

Varenr.: 70044
Kolli str.: 50
Vægt: 20 g
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Kontakt

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

40



Trykt juli 2022




