
Påske Sortiment



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 på Sydsjælland i den lille
by Ørslev.

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 omgivelserne,
medarbejderne og selvfølgelig miljøet. Pro-
duktserien indeholder lækre chokoladeplader,
dragée, gaveæsker, marcipan- og nougatdes-
serter.

PÅSKESORTIMENT
Vores påskesortiment består af klassiske
marcipanæg i flere varianter, de søde
minipåskeæg perfekte til de små i familien og
selvfølgelig den populære gourmetgavepose.



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.



MINIÆG MØRK
CHOKOLADE
Minipåskeæg af 70% mørk
chokolade indpakket i
cellofan. Chokoladen har en
kraftig kakaosmag, men uden
bitterhed.

MINIÆG HVID CHOKOLADE
Minipåskeæg med hvid
chokolade. Den bløde
chokolade har noter af vanilje
og er perfekt til børn.

Påskeprodukter

MINIÆG
MÆLKECHOKOLADE
Minipåskeæg med 40%
mælkechokolade indpakket i
cellofan. Perfekt til børnene.

MARCIPANÆG REN
Flowpakket Marcipanæg lavet af
mandler fra Valencia i Spanien
overtrukket med 70% mørk
chokolade.

MARCIPANÆG HINDBÆR
Flowpakket Marcipanæg rørt med
knuste frysetørrede hindbær,
overtrukket med 70% og pyntet med
frysetørret hindbær.

MARCIPANÆG LAKRIDS
Flowpakket Marcipanæg rørt med
knust rålakrids,overtrukket med hvid
chokolade og pyntet med rålakrids.

MARCIPANÆG NOUGAT
Flowpakket Marcipanæg med nougat
overtrukket med 70% mørk chokolade
og pyntet med striber af 40%
mælkechokolade.

41264
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

Varenr:
20771

Kolli str.: 20
Vægt: 33 g

Varenr: 20757
Kolli str.: 20
Vægt: 33 g

Varenr:

20764
Kolli str.: 20
Vægt: 33 g

Varenr:

41257
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

Varenr:

41240
Kolli str.: 10
Vægt: 50 g

Varenr: 20740
Kolli str.: 20
Vægt: 33 g

Varenr:



GOURMETGAVEPOSE PÅSKE
Gourmetgavepose med vores trepak
marcipanpåskeæg og to af vores
plader: Hvid chokolade med lemon og
lakrids, og mørk chokolade med
pebermynte og knas.

53458
Kolli str.: 4
Vægt: 249 g

MARCIPANÆG 3 PAK ÆSKE
Tre styk marcipanæg. Æsken
indeholder vores klassiske variant
med ren chokolade, lakridsvarianten
med hvid chokolade, og vores
hindbærvariant med mørk
chokolade.

20887Varenr:
Varenr:

Kolli str.: 10
Vægt: 99 g



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

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

Mathias Hansen - Salgskonsulent
mathias@oekoladen.dk
+45 24 89 23 99




