
Jule Katalog

1



1

HISTORIEN BAG ELMELUND:
”Elmelund Chocolatier Organic er eksklusiv
økologisk chokolade for feinschmeckere.”

Elmelund Chocolatier Organic er et under-
brand af Økoladen, en dansk familieejet
Økologisk Chokoladefabrik.

Det engelske ord Organic vidner både
om vores internationale ambitioner og
selvfølgelig om, at chokoladen er økol-
ogisk og fremstillet med fokus på bære-
dygtighed. Forventningens glæde ved et
smukt syn og en indbydende indpakning
skal lægge op til - men aldrig overgå den
oplevelse du får, når du åbner en af vores
chokoladeæsker, mærker den intense duft,
og putter et lækkert stykke chokolade i
munden og lader det smelte på tungen.

Vores julesortiment indeholder et udvalg af
produkter udviklet specielt til julen. Blandt
andet vores Dragée gaveæske med “God
Jul” og vores Adventsjulekalender med
fyldte chokolader. Det resterende sorti-
ment er et udvalg af produkter som altid er
populære til julen.

Glæden ved at give bliver større med
Elmelund.

Glædelig jul fra
Jan og Amanda Elmelund

Kvalitetschokolade fra
Elmelund Chocolatier Organic
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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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45 g plader - Nyhed

HVID CHOKOLADE
MED KARAMEL
Hvid chokolade med karamel.
Karamellen bliver rørt i choko-
laden inden temperering for en
gennemtrængende smag af sød
karamel.

Varenr.: 42100
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g

FYLDT MÆLKECHOKOLADE
MED SALKARAMEL
Lækker og kraftig fyldt mælke-
chokolade 41% med saltkara-
mel. Den cremede saltkaramel
komplimenterer perfekt den
bløde mælkechokolade.

Varenr.: 42131
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g

MÆLKECHOKOLADE
MED FRANSK NOUGAT
Lækker og kraftig mælke-
chokolade 41% med fransk
nougat. Den knasende franske
nougat passer fantastisk med
mælkechokoladens undertoner
af karamel.

Varenr.: 42117
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g

FYLDT MØRK CHOKOLADE
72% MED PEBERMYNTE
Intens mørk chokolade med
fyld af flydende pebermynte
creme.

Varenr.: 42124
Kolli str.: 10
Vægt: 45 g
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Home Cooking Serien:

Elmelund Home Cooking serien indehold-
er alt det, man skal bruge for at løfte bage-
projekter op til nye højder.

Serien indeholder chokolade fra tre nøje
udvalgte områder kendt for deres høje
kvalitet og eksklusivitet; São Tomé, Ecua-
dor og Peru. Chokoladen fås i flere variant-
er af mørk chokolade, mælkechokolade og
hvid chokolade, så man uanset projektet
kan finde den helt rigtige chokolade.

Udover de lækre chokolader der fås både
som 200g og 1000g, indeholder serien
Marcipan, Hasselnødnougat og en ny og
spændende Mandelnoguat.Marcipanen er
lavet på udvalgte nødder fra Valenciaom-
rådet i Spanien og er kombineret med
italienske mandler for at opnå den helt rig-
tige smag.

Mandlerne er valset ekstra fint for give den
bløde og runde smag der karakteriserer
marcipanen. Hasselnødnougaten er lavet
på hasselnødder fra Sortehavets kyster som
er ristet ekstra mørke for at give en intens
og kraftig nougatsmag, der spiller perfekt
sammen med marcipanen. Har du mod
på at prøve noget nyt kan du prøve vores
mandelnougat, der giver et spændende
twist til den klassiske Hasselnødnougat.
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200 g

PERU
70% MØRK CHOKOLADE
Knapper af kraftig mørk cho-
kolade med frugtige noter.

Varenr.: 70141
Kolli str.: 8
Vægt: 200 g

PERU
38% HVID CHOKOLADE
Knapper af blid, cremet og
fyldig hvid chokolade med
tydelige noter af vanilje.

Varenr.: 70103
Kolli str.: 8
Vægt: 200 g

PERU
41% MÆLKECHOKOLADE
Knapper af intens mælke-
chokolade med dybde,
varme og sødmen, samt
klare noter af frugt og citrus.

Varenr.: 70127
Kolli str.: 8
Vægt: 200 g

ECUADOR
80% MØRK CHOKOLADE
Knapper af kraftig mørk
chokolade med noter af
citrus og nødder samt aroma
af roser og jasmin.

Varenr.: 70165
Kolli str.: 8
Vægt: 200 g

SÃO TOMÉ
66% MØRK CHOKOLADE
Knapper af mørk chokolade
med perfekt balanceret
syrlighed, intens kakaobit-
terhed og noter af frisk frugt
citrus, nødder og krydderier.

Varenr.: 70189
Kolli str.: 8
Vægt: 200 g

MARCIPAN
Marcipanen er lavet af nogle
af verdens bedste mandler,
primært fra Valencia i Spanien.
Mandlerne er valset ekstra
fint, hvilket gør marcipanen
blød, smidig og uimodståelig
lækker. En klassisk ingrediens
til det søde liv både på kage-
og dessertbordet og i konfekt.

Varenr.: 70202
Kolli str.: 10
Vægt: 200 g

HASSELNØDNOUGAT
Nougat med kraft og fylde.
Lavet af hasselnødder, der
er dyrket i det fantastiske
klima ved Sortehavets kyster.
Nødderne er ristet mørke for
at give den stærke, kraftfulde
smag, der kendetegner denne
nougat. Og som derfor dan-
ner fin kontrast til den blide
økologiske marcipan.

Varenr.: 70219
Kolli str.: 10
Vægt: 150 g

MANDELNOUGAT
Mandelnougat, lavet af nogle
af verdens bedste mandler,
primært fra Valencia i Spanien,
men for at opnå den helt rig-
tige smag, er der også tilsat
udvalgte italienske man-
dler. Den cremede nougat
der smelter på tungen er et
spændende alternativ til den
klassiske hasselnødnougat.

Varenr.: 70226
Kolli str.: 10
Vægt: 150 g
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PERU
70% MØRK CHOKOLADE
Knapper af kraftig mørk
chokolade med frugtige
noter.

Varenr.: 70158
Kolli str.: 4
Vægt: 1 kg

PERU
Knapper af blid, cremet og
fyldig hvid chokolade med
tydelige noter af vanilje.

Varenr.: 70110
Kolli str.: 4
Vægt: 1 kg

PERU
41% MÆLKECHOKOLADE
Knapper af intens mælke-
chokolade med dybde,
varme og sødmen, samt
klare noter af frugt og citrus.

Varenr.: 70134
Kolli str.: 4
Vægt: 1 kg

ECUADOR
80% MØRK CHOKOLADE
Knapper af kraftig mørk
chokolade med noter af
citrus og nødder samt aroma
af roser og jasmin.

Varenr.: 70196
Kolli str.: 4
Vægt: 1 kg

SÃO TOMÉ
66% MØRK CHOKOLADE
Knapper af mørk chokolade
med perfekt balanceret
syrlighed, intens kakaobit-
terhed og noter af frisk frugt
citrus, nødder og krydderier.

Varenr.: 70172
Kolli str.: 4
Vægt: 1 kg

1 kg
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Dragée

Vi startede vores dragée eventyr i starten
af 2019 med købet af vores første store
dragée-kedel. Maskinen, der ligner en
skinnende cementtromle, overtrækker let-
ristede hasselnødder og mandlerne med
et tyndt lag af chokolade og smage som
hindbær eller lemon. Den ristede nød og
chokoladen giver en dejlig frisk smag, der
er perfekt til at dele.

I dag er varianterne blevet mange og
især vores dragée med hasselnød, hvid
chokolade og knust rålakrids blevet en
favorit. Denne variant vandt blandt andet
bronzemedalje ved International Choco-
late Awards Scandinavia.

12
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Dragée, 90 g

HASSELNØDDER DARKMILK
Dragéerede hasselnødder
med dark milk chokolade.
Dark Milk består af 85%
mørk chokolade og 41% lys
chokolade der tilsammen
skaber en helt unik og ny
chokolade smag. For at skabe
denne chokolade blandes to
single origin chokolader fra
Peru.

Varenr.: 41394
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HASSELNØDDER HVID
HINDBÆR
Dragérede hasselnødder med
hvid chokolade og frysetørret
hindbær. Den syrlige smag af
hindbær kombineret med den
letristede hasselnød og sød-
men fra den hvide chokolade
giver en himmelsk smag.

Varenr.: 41387
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HASSELNØDDER HVID
LAKRIDS
Dragéerede hasselnødder
med hvid chokolade og
lakrids. Den klassiske kombi-
nation af hvid chokolade og
lakrids passer perfekt sammen
med den sprøde hasselnød
og skaber en utrolig lækker
smagsoplevelse.

Varenr.: 41363
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

MANDLER LEMON &
KOKOS
Dragée med ristede man-
dler overtrukket med hvid
chokolade og med smag af
lemon og kokos. En super frisk
og lækker dragée.

Varenr.: 41349
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HASSELNØDDER MØRK
ORANGE
Sprød hasselnød dragéret
med 70% mørk chokolade og
orange. Orangeolien bliver
rørt i chokoladen så man får
en gennemtræng-
ende smag af orange.

Varenr.: 41370
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g

HASSELNØDDER
HVID KARAMEL
Dragéerede hasselnødder
med hvid karamel chokolade.
Chokoladen har en dybdegå-
ende karamelsmag der passer
utroligt godt sammen med
den sprøde nød.

Varenr.: 41400
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g
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Dragée Gaveæsker

TILLYKKE
Dragée gaveæske med dragérede hassel-
nødder med hvid chokolade og hindbær og
dragérede mandler med hvid chokolade kokos
og lemon.

Varenr.: 61347
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

Introduktionen af budskabsbånd åbnede op for muligheden for at kombinerer to dragée
varianter med et fint budskab som ”Du er sød” eller ”Tillykke”. Gaveæskens mange
muligheder gjorde demhurtigt utrolig populære som værtindegave, til en fødselsdag eller
til en man holder af.

DU ER SØD
Dragée gaveæske med dragérede hassel-
nødder med hvid chokolade og hindbær og
dragérede hasselnødder med dark milk. Den
perfekte gave til en du holder af.

Varenr.: 61323
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

BARE FORDI
Dragée gaveæske med dragérede hasselnød-
der med hvid chokolade og lakrids og dragére-
de hasselnødder med dark milk chokolade.
Gaven er perfekt som værtindegave eller til en
du holder af.

Varenr.: 61309
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

HYGGE
Dragée gaveæske med dragérede hasselnød-
der med hvid chokolade, lemon og kokos og
dragérede hasselnødder med dark milk. Gaven
er perfekt som værtindegave eller til en du
holder af.

Varenr.: 61439
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g
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PYT
Dragée gaveæske med dragérede hasselnød-
der med hvid chokolade og lakrids og dragére-
de hasselnødder med hvid chokolade, lemon
og kokos. Gaven er perfekt som værtindegave
eller til en du holder af.

Varenr.: 61422
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

TAK
Dragée gaveæske med dragérede hasselnød-
der med hvid chokolade og lakrids og dragére-
de hasselnødder med 70% mørk chokolade og
orange.

Varenr.: 61316
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

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
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Fyldte Chokolader

Fyldte chokolader var det første pro-
jekt vi kastede os over da Elmelund
Chocolatier Organic blev startet. De
fyldte chokolader repræsenterer for os
en kreativ arena, hvor vi kan eksperi-
mentere med naturens smage. Det er
kun fantasien der sætter grænsen, og
varianterne er hurtigt blevet mange.

Fælles for chokoladerne er den
kærlighed der bliver lagt i hvert stykke.
Her er det de små detaljer der tæller.

Den tynde skal af chokolade og hver
en streg eller prik af chokolade er med
til at give en himmelsk smagsoplev-
else.

De fyldte chokolader indgår i vores
8 stk. kollektion og den større 25 stk.
kollektion.



23

Varianter
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HINDBÆR
Skal af 40%
mælkechokolade

LAKRIDS
Skal af 40%
mælkechokolade

KARAMEL
Skal af 40%
mælkechokolade

HINDBÆR &
CHILI
Skal af 72%
mørk chokolade

HASSELNØD-
NOUGAT &
ORANGE
Skal af 72%
mørk chokolade

IRISH COFFEE
Skal af 40%
mælkechokolade

ABRIKOS &
WHISKY
Skal af 72%
mørk chokolade

MANDELNOU-
GAT & LEMON
Skal af 40%
mælkechokolade

FERSKEN &
PASSIONSFRUGT
Skal af 72%
mørk chokolade

KAFFE
Skal af 40%
mælkechokolade

ORANGE &
COGNAC
Skal af 72%
mørk chokolade

ROM & ROSIN
Skal af 72%
mørk chokolade

SALTKARAMEL
Skal af 40%
mælkechokolade

ÆBLE & KANEL
Skal af hvid
chokolade

SOLBÆR
Skal af 72%
mørk chokolade

WHISKY
Skal af hvid
chokolade
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8. Stk. Kollektionen

NO. 1
Indholder: Mandelnougat & Lemon. Karamel.
Fersken & Passion. Solbær.

Varenr.: 41004
Kolli str.: 4
Vægt: 80 g

NO.2
Indholder: Kaffe. Æble & Kanel. Lakrids.
Fersken & Passion.

Varenr.: 41011
Kolli str.: 4
Vægt: 80 g

NO. 3
Indholder: Irish Coffee. Abrikos & Whisky.
Tiramisu. Whisky.

OBS: Indeholder alkohol.

Varenr.: 41028
Kolli str.: 4
Vægt: 80 g

NO. 4
Indholder: Hasselnødnougat & Orange.
Saltkaramel. Solbær. Hindbær.

Varenr.: 41035
Kolli str.: 4
Vægt: 80 g

NO. 6
Indholder: Rom & Rosin. Abrikos & Whisky.
Orange & Cognac. Hindbær & Chili.

OBS: Indeholder alkohol.

Varenr.: 41059
Kolli str.: 4
Vægt: 80 g

ADVENTSKALENDER
Adventskalender med vores 8 stk. Kollektion
nr. 1-4. Her får du muligheden for hver uge at
smage på vores fyldte chokolade univers med
otte fyldte chokolader. Adventskalenderen
kommer indpakket i cellofan og med en fin
sløjfe.

Varenr.: 41080
Kolli str.: 1
Vægt: 320 g
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25. Stk. Kollektionen

NO. 1
Indholder: Tiramisu.
Rom & Rosin.
Hindbær. Solbær. Lakrids.

OBS: Indeholder alkohol.

Varenr.: 41103
Kolli str.: 4
Vægt: 250 g

NO. 2
Indholder: Irish Coffee.
Orange & Cognac. Karamel.
Fersken & Passionsfrugt. Hindbær.

OBS: Indeholder alkohol.

Varenr.: 41110
Kolli str.: 4
Vægt: 250 g
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Tins
Levering fra uge 44 - begrænset antal

Guld Sølv

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 varianter-
ne hindbær, lakrids og hvid karamel chokolade.
Hver flowpack indeholder to nødder.

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

DRAGÉE
Flowpack dragée med hasselnødder i varianter-
ne 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
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Gaveløsninger
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Gaveløsninger

LAKRIDS & HINDBÆR
Hvid chokolade med knust rålakrids fra Cala-
brien i Syditalien pyntet med syrlige frysetørret
hindbær. Syren fra hindbærrene og sødmen fra
den hvide chokolade spiller fantastisk sammen
og løfter den meget populære smagskombina-
tion af hvid chokolade og lakrids til nye højder.

Varenr.: 41608
Kolli str.: 8
Vægt: 80 g

MARCIPAN HJERTER
Gaveæske med 4 marcipanhjerter. 2 med
lakrids og 2 hindbær.

Varenr.: 41646
Kolli str.: 8
Vægt: 75 g

GAVEPOSE SORT
Gaveposen indeholder 1x Dragée med hassel-
nødder, hvid chokolade og knust rålakrids, 1x
66% São Tomé Single Origin Plade, 1x 85% Peru
Single Origin Plade, 2x ristede hasselnødder
med hvid karamelchokolade.

Varenr.: 41806
Kolli str.: 4
Vægt: 258 g

GAVEPOSE PINK
Gaveposen indeholder 1x Dragée med
hasselnødder, hvid chokolade og hindbær, 1x
80% Ecuador Single Origin Plade, 1x 53% Peru
Single Origin Plade, 2x ristede hasselnødder
med hvid karamelchokolade.

Varenr.: 41813
Kolli str.: 4
Vægt: 258 g
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Kontakter

Øst:
Frederik Cortsen - Salgschef
fc@oekoladen.dk
+45 21 31 28 34

Vest:
Bent Hougaard - Key Account Manager
bent@oekoladen.dk
+45 21 21 80 60






