
Påske Sortiment



Kvalitetschokolade fra
Elmelund Chocolatier Organic

Velbekomme fra
Jan og Amanda Elmelund

HISTORIEN BAG ELMELUND:
”Elmelund ChocolatierOrganic er eksklusiv øko-
logisk chokolade for feinschmeckere.”

Elmelund Chocolatier Organic er et underbrand
af Økoladen, en dansk familieejet Økologisk
Chokoladefabrik.

Det engelske ord Organic vidner både om vores
internationale ambitioner og selvfølgelig om,
at chokoladen er økologisk og fremstillet med
fokus på bæredygtighed. Elmelund repræsen-
terer for os en helt særlig kreativ arena, fordi
det for alvor var her, vi begyndte at eksperi-
mentere med fyldte chokolader. Under bran-
det Elmelund Chocolatier Organic leger vi
med de fineste og mest eksklusive råvarer og

tillader os selv at være både selektive og krea-
tive. Det gør vi for at give dig en helt særlig
chokoladeoplevelse. Og fordi vi synes, det er
sjovt. Det er en fantastisk følelse, hver gang vi
rammer en kombination af ingredienser, der
bare fungerer og smager vidunderligt og over-
raskende sammen. Med en smuk indpakning i
sort og guld ønsker vi at fremhæve det eksklusi-
ve indhold. 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, putter et lækkert styk-
ke chokolade i munden og lader det smelte på
tungen.

Glæden ved at give bliver større med Elmelund.



Symboler

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.



PÅSKEÆG MØRK CHOKOLADE
Påskeæg med 70% mørk chokolade.
Chokoladen har en kraftig kakaosmag, men
uden bitterhed.

-

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

Påskeprodukter

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

PÅSKEÆG SPECIAL EDITION
Påskeæg med 70% mørk chokolade med mønster af
hvid chokolade.

41202
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

Varenr: 41219
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

Varenr: 41226
Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

Varenr:
41233

Kolli str.: 6
Vægt: 160 g

Varenr:



GOD PÅSKE DRAGÈE GAVEÆSKE
Dragée gaveæske med dragérede
hasselnødder med mørk chokolade og
orange og dragérede mandler med hvid
chokolade kokos og lemon.

61293
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g

-

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.

Påskeprodukter

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

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.

41042
Kolli str.: 4
Vægt: 120 g

41271
Kolli str.: 4
Vægt: 160g

Varenr:

Varenr:

Varenr:Varenr:

-

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.

41288
Kolli str.: 4
Vægt: 250 g

Varenr:




