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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.
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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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Single Origin betyder at kakaobønnerne kom-
mer eksklusivt fra et bestemt område i landet.
Nærmere betegnet er det Cusco i Peru, Rio
Bamba i Ecuador og øen São Tomé ud fra Afri-
kas Vestkyst. Single Origin vidner også om at
man får chokolader med unikke smagsprofiler
og konsistens.

Chokoladen fås i flere varianter af mørk choko-
lade, mælkechokolade og hvid chokolade, så
man uanset projektet kan finde den helt rigtige
chokolade med den helt rigtige smagsprofil.

Fælles for områderne er at de små lokale kakao-
farmere er gået sammen i kooperativer, omkring
økologisk og bæredygtig kakaodyrkning.

Farmerne her er specialister og uddanner sig
løbende i planteavl, fermentering, tørring og
kvalitetskontrol. Leverandøraftaler sikrer koope-
rativerne gode arbejdsvilkår og fair priser samt
programmer med skolepligt for børn og projek-
ter der støtter kvinder.

Single Origin
- Støt de lokale kakaofarmere
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PERU
85% MØRK CHOKOLADE
Kraftig mørk chokolade med
noter af ædelt træ, blom-
ster og bær. En harmonisk
chokolade uden for meget
bitterhed.

Varenr.: 70059
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

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

Varenr.: 70073
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

PERU
53% DARK MILK
Sød mælkechokolade med
toner af karamel kombineret
med kraftig og intens kakao-
smag fra den mørke choko-
lade.

Varenr.: 70066
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

SÃO TOMÉ
66% MØRK CHOKOLADE
Perfekt balanceret syrlighed,
intens kakaobitterhed og
noter af frisk frugt citrus,
nødder og krydderier.

Varenr.: 70080
Kolli str.: 10
Vægt: 75 g

75 g plader
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45 g plader

HVID CHOKOLADE
MED KARAMEL
Hvid chokolade med karamel.
Karamellen bliver rørt i chokoladen
inden temperering for en gennem-
trængende smag af sød karamel.

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

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

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

MÆLKECHOKOLADE
MED FRANSK NOUGAT
Lækker og kraftig mælkechokolade 41%
med fransk nougat. Den knasende franske
nougat passer fantastisk med mælke-
chokoladens 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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Elmelund Home Cooking serien indeholder alt
det, man skal bruge for at løfte bageprojekter
op til nye højder.

Serien indeholder chokolade fra tre nøje ud-
valgte områder kendt for deres høje kvalitet og
eksklusivitet; São Tomé, Ecuador og Peru. Cho-
koladen fås i flere varianter af mørk chokolade,
mælkechokolade og hvid chokolade, så man
uanset projektet kan finde den helt rigtige cho-
kolade.

Udover de lækre chokolader der fås både som
200g og 1000g, indeholder serien Marcipan,
Hasselnødnougat og en ny og spændende
Mandelnougat. Marcipanen er lavet på udvalgte
nødder fra Valenciaområdet i Spanien og er
kombineret med italienske mandler for at opnå
den helt rigtige 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 medmarcipanen. Har du
mod på at prøve noget nyt kan du prøve vores
mandelnougat, der giver et spændende twist til
den klassiske Hasselnødnougat.

Home Cooking Serien:
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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, var-
me 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. Mandler-
ne 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 danner 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 rigtige smag, er
der også tilsat udvalgte italienske
mandler. Den cremede nougat der
smelter på tungen er et spænd-
ende 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 cho-
kolade med frugtige noter.

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

38% HVID CHOKOLADE
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, var-
me 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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Vi startede vores dragée eventyr i star-
ten af 2019 med købet af vores første sto-
re 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 dragéemed hasselnød, hvid chokola-
de og knust rålakrids blevet en favorit. Den-
ne variant vandt blandt andet bronzeme-
dalje ved International Chocolate Awards
Scandinavia.

Dragée
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HASSELNØDDER DARK MILK
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 choko-
lade 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 sødmen fra den hvi-
de 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 kombination af hvid cho-
kolade og lakrids passer perfekt
sammen med den sprøde hassel-
nød og skaber en utrolig lækker
smagsoplevelse.

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

Dragée, 90 g

MANDLER LEMON & KOKOS
Dragée med ristede mandler
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 chokola-
den 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. Choko-
laden har en dybdegående kara-
melsmag der passer utroligt godt
sammen med den sprøde nød.

Varenr.: 41400
Kolli str.: 10
Vægt: 90 g
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TILLYKKE
Dragée gaveæske med dragérede hasselnødder 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 mangemuligheder gjorde dem hur-
tigt utrolig populære som værtindegave, til en fødselsdag eller til en man holder af.

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

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

Dragée Gaveæsker

BARE FORDI
Dragée gaveæske med dragérede hasselnødder med
hvid chokolade og lakrids og dragérede hasselnød-
der 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 hasselnødder
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 hasselnødder med
hvid chokolade og lakrids og dragérede hasselnød-
der 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 hasselnødder med
hvid chokolade og lakrids og dragérede hasselnød-
der med 70% mørk chokolade og orange.

Varenr.: 61316
Kolli str.: 10
Vægt: 180 g
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Fyldte chokolader var det første projekt vi
kastede os over da Elmelund Chocolatier
Organic blev startet. De fyldte chokolader
repræsenterer for os en kreativ arena, hvor
vi kan eksperimentere med naturens sma-
ge. Det er kun fantasien der sætter græn-
sen, 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
smagsoplevelse.

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

Fyldte Chokolader
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HINDBÆR
Skal af 40% mæl-
kechokolade

LAKRIDS
Skal af 40% mæl-
kechokolade

KARAMEL
Skal af 40% mæl-
kechokolade

HINDBÆR &
CHILI
Skal af 72% mørk
chokolade

HASSELNØD-
NOUGAT &
ORANGE
Skal af 72% mørk
chokolade

IRISH COFFEE
Skal af 40% mæl-
kechokolade

ABRIKOS &
WHISKY
Skal af 72% mørk
chokolade

MANDELNOUGAT
& LEMON
Skal af 40% mælke-
chokolade

FERSKEN &
PASSIONSFRUGT
Skal af 72% mørk
chokolade

KAFFE
Skal af 40% mæl-
kechokolade

Varianter

ORANGE &
COGNAC
Skal af 72% mørk
chokolade

ROM & ROSIN
Skal af 72% mørk
chokolade

SALTKARAMEL
Skal af 40% mæl-
kechokolade

ÆBLE & KANEL
Skal af hvid cho-
kolade

SOLBÆR
Skal af 72% mørk
chokolade

TIRAMISU
Skal af 40% mæl-
kechokolade

WHISKY
Skal af hvid cho-
kolade

PEBERMYNTE
Skal af 72% mørk
chokolade
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8. Stk. Kollektionen

NO. 1
Indholder: Mandelnougat & Lemon. Fersken & Passion.
Karamel. 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
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Love Edition

FYLDTE CHOKOLADE 16 stk. LOVE EDITION

Æske med 16 fyldte chokolader. Den perfekte gave til en
du holder af.

41295
Kolli str.: 4
Vægt: 160g

Varenr:



16. Stk. Kollektionen
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FYLDTE CHOKOLADE 16 stk. UDEN ALKOHOL
Æske med 16 fyldte chokolader. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som gave til
en man holder af.

41158
Kolli str.: 4
Vægt: 160g

Varenr:

FYLDTE CHOKOLADE 16 stk. MED ALKOHOL
Æske med 16 fyldte chokolader med alkohol. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som gave til
en man holder af.

41141
Kolli str.: 4
Vægt: 160 g

Varenr:

25. Stk. Kollektionen

FYLDTE CHOKOLADE 25 stk. UDEN ALKOHOL
Æske med 25 fyldte chokolader. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som gave til
en man holder af.

41103
Kolli str.: 4
Vægt: 250g

Varenr:

FYLDTE CHOKOLADE 25 stk. MED ALKOHOL
Æske med 25 fyldte chokolader med alkohol. De fyldte
chokolader udtråler håndværk og er perfekt som gave til
en man holder af.

41110
Kolli str.: 4
Vægt: 250 g

Varenr:



FYLDTE CHOKOLADER
Metaldåse med fyldte chokolader. De fyldte choko-
lader 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

Tins
Guld

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

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

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

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

Sølv
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Kvadratisk Håndværk
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KARAMEL & FLAGESALT
40% mælkechokolade med karamel og flagersalt,
dekoreret med streger af hvid chokolade. En klassisk
kombination af mælkechokolade og karamel.

Varenr.: 41622
Kolli str.: 8
Vægt: 80 g

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

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

Kvadratæsker

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

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

DRAGÉE ÆSKE
Gaveæske med dragéerede hasselnødder. Midten af
hasselnød giver et dejligt og smagsfuldt alternativ til
den klassiske midte af lakrids. Gaveæsken indeholder
to varianter af vores dragéerede hasselnødder. Has-
selnød med dark milk chokolade og hasselnød med
hvid chokolade og lakrids.

Varenr.: 41639
Kolli str.: 8
Vægt: 90 g
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Til Virksomheden
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100 FLOWPAKKEDE DRAGÉE MED HVID
CHOKOLADE OG HINDBÆR
Box med 100 flowpakkede dragée med hasselnød
hvid chokolade og hindbær. Hver flowpack inde-
holder to dragée.

Varenr.: 61026
Kolli str.: 1
Vægt: 850 g

100 FLOWPAKKEDE DRAGÉE MED HVID
CHOKOLADE OG LAKRIDS
Box med 100 flowpakkede dragée med hasselnød
hvid chokolade og knust rålakrids. Hver flowpack
indeholder to dragée

Varenr.: 61019
Kolli str.: 1
Vægt: 850 g

100 FYLDTE CHOKOLADER UINDPAKKET
MED ALKOHOLD
Box med 100 fyldte chokolader. Indeholder variant-
erne: Hindbær, Tiramisu, Orange & Congnac, Whisky,
Rom & Rosin, Irish Coffee, Mandelnougar & Lemon,
Abrikos & Whisky.

Varenr.: 60050
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g

100 FYLDTE CHOKOLADER UINDPAKKET
UDEN ALKOHOL
Box med 100 fyldte chokolader. Indeholder variant-
erne: Solbær, Lakrids, Fersken & Passionsfrugt, Hind-
bær & Chili, Salt Karamel, Kaffe, Mandelnougat &
Lemon, Hasselnød & Orange

Varenr.: 60067
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g
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100 FYLDTE ASSORTEREDE CHOKOLADER
INDIVIDUELT FLOWPAKKEDE
Box med 100 fyldte chokolader i mange forskellige
varianter individuelt indpakket.

Varenr.: 20221
Kolli str.: 1
Vægt: 1000 g

100 FLOWPAKKEDE DRAGÉE MED HVID
KARAMELCHOKOLADE
Box med 100 flowpakkede dragée med hasselnød
hvid karamelchokolade. Hver flowpack indeholder
to dragée.

Varenr.: 61057
Kolli str.: 1
Vægt: 850 g
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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

Kontakter
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