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”KVALITET OVER ALT”
For os betyder kvalitet alt, og alle produkter er nøje vurderet og 
kan leve op til Sv. Michelsen Chokolades høje krav.

MARCIPAN
Vi bruger tre forskellige slags marcipan, alt efter hvilken funk-
tion, marcipanen skal have. Noget skal blandes med en smag, 
andet skal adskilles fra en smag. Både sammensætning i mas-
sen og grovhed i formalingen har en funktion i forhold til den 
råvare, som marcipanen bliver sat sammen med. 

FRUGTEN
Vi sylter og forarbejder selv den frugt, som skal i chokoladen. 
For eksempel bliver ananas råsyltet efter Sv. Michelsen Cho-
kolades gamle opskrift, der får ananasstykkerne til at forblive 
sprøde og bevare deres bid, selv efter de er overtrukket med 
chokolade. 

ÆGGEHVIDER
Vi prioriterer dyrevelfærd højt og har ikke brugt bur-
æg siden 2013. Sv. Michelsen Chokolade er hædret på 
Dyrenes beskyttelses Wall of fame for, som de første 
udelukkende at bruge æg fra fritgående høns.

GLUTENFRI
Gluten er et protein, der findes i nogle kornsorter, 
især hvede, rug og byg. Mennesker med sygdommen  
cøliaki kan ikke tåle gluten. Alle vores varer er glutenfri.

HOLDBARHED
Sv. Michelsens Chokolade er frisk. Og vi sætter en ære i, at den 
bliver spist frisk. I kan få leveret varer i små kolli, så I kan tilpasse 
udvalget til salget, så jeres varer altid er friske og nylavede.

OPBEVARING
Vi opbevarer vores produkter køligt – mellem 15 og 20 grader. 
Og helst ikke i sollys. Vi opfordrer jer til at gøre det samme. For 
det holder chokoladen frisk og smagfuld.

SVEND MICHELSEN ER HÅNDLAVET 
CHOKOLADE SIDEN 1933. OG DET ER 
STADIG HÆNDERNE, DER ER DET  
VIGTIGSTE VÆRKTØJ PÅ FABRIKKEN
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INDHOLD

Som den første og foreløbig eneste 
chokoladeproducent i Danmark 
handler Sv. Michelsens Chokolade 
alt chokolade under det internati-
onale Fairtrade Kakaoprogram.

Når dine kunder vælger Sv. Michel-
sen Chokolade, vælger de at give 
en hånd til de kakaobønder, der 
lever af at dyrke kakao. 

Bønderne får forbedret deres 
levevilkår og er garanteret en 

minimumspris på deres varer. De 
får også en Fairtrade bonus, som 
de kan bruge til at investere i  
modernisering af deres landbrug 
og til at forbedre deres dyrk-
ningsmetoder.

Det er fair – og det er ofte en vigtig 
parameter, når kunderne skal væl-
ge et produkt.

Fortæl dine kunder om Fairtrade, 
så de træffer det rigtige valg.

100% FAIRTRADE 
– DERFOR ER DET FAIR

INDHOLD
 4 Julevarer

 6 Gaveæsker

 10 Gavepose med chokolade og delikatesser 

 11 Gavekuffert med chokolade og delikatesser 

 13 Gavepakke med chokolade og delikatesser 

 19 Dragé

 21 Chokoladebrud og chokoladepinde

 22 Café-chokolade

 23 Delikatesser

 25 Oversigt over dessertchokolade

 26 Oversigt over trøffelkugler
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JULEVARER

Stor juleæske
Rød lakæske med 18 stk dessertchokolade

Antal i kolli: 4

 Varenummer: 5088

Vejledende udsalgspris: 175,-

Lille juleæske
Rød lakæske med 9 stk dessertchokolade

Antal i kolli: 4 

 Varenummer: 5086   

Vejledende udsalgspris: 95,-

JULEVARERNE LEVERES  
FRA 1. OKTOBER 2017 NYHED

NYHED

Gløgg-mix - 25 cl.
Gløgg-mix  
blandes med  
en flaske rødvin  

Antal i kolli: 6

 Varenummer:  
5250

Vejledende  
udsalgspris: 39,-

Julekalender 2017
Antal i kolli: 1

 Varenummer: 5070

Vejledende udsalgspris: 225,-

http://www.svmichelsen.dk
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade


JULEVARER

3 stk. marcipangrise  
i juleæske
Marcipangrise med 70 pct. mandler  
overtrukket med mørk chokolade 

Antal i kolli: 12 

 Varenummer: 5155 

Vejledende udsalgspris: 90,-

5 stk. dessertchokolade  
i juleæske
Uden alkohol 

Antal i kolli: 12

 Varenummer: 5180 

Vejledende udsalgspris: 60,-

Dragé guld
Lakrids med  
chokolade og  
karamel

Antal i kolli: 12 

 Varenummer:  
2016   

Vejledende  
udsalgspris:  
65,- / 2 stk 120,-

Dragé sølv
Mandel med  
chokolade og  
kanel

Antal i kolli: 12 

 Varenummer:  
2033   

Vejledende  
udsalgspris:  
65,- / 2 stk 120,-

NYHED

10 stk dessertchokolade  
i juleæske
Uden alkohol 

Antal i kolli: 8

 Varenummer: 5185

Vejledende udsalgspris: 115,-

Rød ballotin med  
250 g dessertchokolade
Antal i kolli: 12 

 Varenummer: 5161   

Vejledende udsalgspris: 159,-

Julebrød
Julebrød i cellofan 

Antal i kolli: 6 

Nougat og marcipan (250 g) 
 Varenummer: 5121

Vejledende udsalgspris: 99,-

Julebrød
Julebrød i cellofan 

Antal i kolli: 6 

Rom og pistacie (250 g) 
 Varenummer: 5122 
 
Vejledende udsalgspris: 99,-
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NYHED

Hjerteæske med  
20 stk. dessertchokolade

Sælges fra uge 42
Antal i kolli: 1
 Varenummer: 1186
Vejledende udsalgspris: 200,-

Kunstdåse 2018

Sælges fra uge 42

Antal styk i kolli: 1

➜ Varenummer: 1118

Vejledende udsalgspris: 230,-

NYHED

GAVEÆSKER
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NYHED

Store Krone med 42 stykker
dessertchokolade/trøffelkugler
samt tre slags lakridsdragé

Antal i kolli: 1
Vejledende udsalgspris: 550,-

Lys æske  Varenummer: 1056
Mørk æske  Varenummer: 1057

GAVEÆSKER 
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GAVEÆSKER
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Stor hvid lakæske med 18 stk.  
dessertchokolade

Antal styk i kolli: 4

➜ Varenummer: 1365

Vejledende udsalgspris: 175,-

Kvadratisk hvid lakæske med 9 stk.  
dessertchokolade

Antal styk i kolli: 4

➜ Varenummer: 1360

Vejledende udsalgspris: 95,-

B2B Æske med 4 petit fours (100 g) 
Uden alkohol

Antal styk i kolli: 1

➜ Varenummer: 1111

Vejledende udsalgspris:  70,-

B2B Æske med 9 stykker  
dessertchokolade

Uden alkohol

Antal styk i kolli: 1

➜ Varenummer: 1111

Vejledende udsalgspris:  80,-

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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GAVEÆSKER

Danmarksæsken  
med 12 stk. dessertchokolade

Antal styk i kolli: 4

➜ Varenummer: 1370

Vejledende udsalgspris: 130,-

Petit fours (200 g)
8 petit fours 

Antal i kolli: 4

➜ Varenummer: 1385  

Vejledende udsalgspris: 149,-

Petit fours (100 g)
4 petit fours uden alkohol

Antal i kolli: 8 

➜ Varenummer: 1380  

Vejledende udsalgspris: 79,-

Æske med 5 stk.trøffelkugler

Antal styk i kolli: 12

➜ Varenummer: 1400

Vejledende udsalgspris: 60,-

Æske med 10 stk. trøffelkugler

Antal styk i kolli: 8

➜ Varenummer: 1405

Vejledende udsalgspris: 115,-

Æske med 20 stk. trøffelkugler

Antal styk i kolli: 4

➜ Varenummer: 1410

Vejledende udsalgspris: 195,-
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GAVEPOSE MED CHOKOLADE OG DELIKATESSER 
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Gavepose med chokolade og delikatesser  
fra Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1535
Vejledende udsalgspris: 240,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Æske med de fire klassiske fyldte petit 
fours uden alkohol. De er af Fairtrade 
chokolade og har balancen mellem 
klassiske og moderne smagsnuancer 
(100 g).

2. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade 
chokolade, hindbær og et strejf af  
chili (150 g). 

3. Sv. Michelsen Chokolades egen 
skovbær marmelade. Denne fyldige 
marmelade egner sig perfekt som 
tilbehør til pandekager, som topping 
på skyr eller yoghurt eller benyt som 
pålæg på et stykke brød. (400 g).

4. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 
hvid Fairtrade chokolade med rene 
frysetørrede hindbær (90 g). 

Det hele pakket i flot gavepose der er 
nem at håndtere. Alle varer er glutenfri.
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Gavekuffert  
fra Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1510
Vejledende udsalgspris: 300,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Kunstdåsen 2017 med 24 stykker fyldt 
dessertchokolade De er af Fairtrade chokolade 
og har balancen mellem klassiske og moderne 
smagsnuancer (250 g).

 Kunstdåsen er en af de gaveæsker, vi er 
allermest stolte af i Sv. Michelsen Chokolade, 
hvor en kunstner traditionen tro hvert år 
inviteres til at male et motiv. Det er den 
anerkendte kunstnerduo Gamfratesi, der  
har stået for udsmykningen i år. Som altid  
er Kunstdåsen fortløbende nummereret og  
Nr. 1 er overbragt til HM Dronning Margrethe. 

2. Sv. Michelsen Chokolades egen klassiske 
Orangeade på solmodne appelsiner (0,7 l). 
Orangeaden er til at blande 1:7. 

3. Plade af Sv. Michelsen Chokolades hvid 
Fairtrade chokolade med rene frysetørrede 
hindbær (90 g).

Det hele pakket i flot sort gavekuffert der er  
nem at håndtere. Alle varer er glutenfri.
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Gavekuffert med  
vin og kunstdåse fra  
Sv. Michelsen Chokolade 

➜ Varenummer: 1511
Vejledende udsalgspris: 300,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Kunstdåsen 2017 med 24 stykker fyldt 
dessertchokolade. De er af Fairtrade chokolae 
og har balancen mellem klassiske og moderne 
smagsnuancer (250 g).

 Kunstdåsen er en af de gaveæsker, vi er 
allermest stolte af i Sv. Michelsen Chokolade, 
hvor en kunstner traditionen tro hvert år 
inviteres til at male et motiv. Det er den 
anerkendte kunstnerduo Gamfratesi, der 
har stået for udsmykningen i år. Som altid 
er Kunstdåsen er nummereret og Nr. 1 er 
overbragt til HM Dronning Margrethe. 

2. Barrel Selection No.008 rødvin af Cabernet 
Sauvignon fra Imbuko i Sydafrika. Balanceret 
middelkraftig vin med fylde og rund eftersmag. 
Duft af bær, krydderier og frugt (0,75 l).

Det hele pakket i flot sort gavekuffert der er nem 
at håndtere. Alle varer er glutenfri.

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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Gavepakken med chokolade  
og delikatesser fra  
Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1515
Vejledende udsalgspris: 400,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Æske med de fire klassiske fyldte petit fours uden alkohol.  
De er af Fairtrade chokolade og har balancen mellem  
klassiske og moderne smagsnuancer (100 g).

2. Æske med ni stykker fyldt dessertchokolade uden alkohol.  
Alle ni er af Fairtrade chokolade og er blandt af de mest populære  
fra Sv. Michelsen Chokolade (90 g).  

3. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade chokolade, hindbær og  
et strejf af chili (150 g). 

4. Sv. Michelsen Chokolades egen skovbær marmelade. Denne fyldige  
marmelade egner sig perfekt som tilbehør til pandekager, som topping  
på skyr eller yoghurt eller benyt som pålæg på et stykke brød. (400 g).

5. To af Sv. Michelsen Chokolades økologiske chokoladepinde til den  
perfekte kop varme chokolade. Prøv også at tilføre 2 cl Grand Marnier  
eller flødeskum (50g).

6. Plade af Sv. Michelsen Chokolades hvid Fairtrade chokolade med  
rene frysetørrede hindbær (90 g). 

Det hele pakket i flot æske der er nem at håndtere og med guldsløjfe.  
Alle varer er glutenfri.
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Gavepakken med chokolade  
og delikatesser fra  
Sv. Michelsen Chokolade   

➜ Varenummer: 1520
Vejledende udsalgspris: 485,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Æske med de fire klassiske fyldte petit fours uden alkohol. 
De er af Fairtrade chokolade og har balancen mellem  
klassiske og moderne smagsnuancer (100 g).

2. Æske med ni stykker fyldt dessertchokolade uden alkohol. 
Alle ni er af Fairtrade chokolade og er blandt af de mest 
populære fra Sv. Michelsen Chokolade (90 g).  

3. Sv. Michelsen Chokolades egen klassiske Orangeade på 
solmodne appelsiner (0,7 l). Orangeaden er til at blande 1:7.

4. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade chokolade, hindbær 
og et strejf af chili (150 g). 

5. Sv. Michelsen Chokolades egen skovbær marmelade.  
Denne fyldige marmelade egner sig perfekt som tilbehør til 
pandekager, som topping på skyr eller yoghurt eller benyt 
som pålæg på et stykke brød. (400 g).

6. To af Sv. Michelsen Chokolades økologiske chokoladepinde 
til den perfekte kop varme chokolade. Prøv også at tilføre  
2 cl Grand Marnier eller flødeskum (50g).

7. Plade af Sv. Michelsen Chokolades hvid Fairtrade chokolade 
med rene frysetørrede hindbær (90 g). 

8. Lille opskriftsbog til konfekt, kager, desserter og chokolade  

Det hele pakket i flot æske der er nem at håndtere og med 
guldsløjfe. Alle varer er glutenfri.

http://www.svmichelsen.dk
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Gavepakken med chokolade, vin &  
delikatesser fra Sv. Michelsen Chokolade   

➜ Varenummer: 1525
Vejledende udsalgspris: 630,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. 2 flasker Barrel Selection No. 008 rødvin af Cabernet 
Sauvignon fra Imbuko i Sydafrika. Balanceret middelkraftig 
vin med fylde og rund eftersmag. Duft af bær, krydderier 
og frugt (2 x 0,75 l).

2. Æske med de fire klassiske fyldte petit fours uden alkohol. 
De er af Fairtrade chokolade og har balancen mellem 
klassiske og moderne smagsnuancer (100 g).

3. Æske med ni stykker fyldt dessertchokolade uden alkohol. 
Alle ni er af Fairtrade chokolade og er blandt af de mest 
populære fra Sv. Michelsen Chokolade (90 g).  

4. Sv. Michelsen Chokolades egen klassiske Orangeade på 
solmodne appelsiner (0,7 l). Orangeaden er til at blande 
1:7. 

5. Mandel-dragé af usmuttede mandler med Fairtrade cho-
kolade og lakrids (140 g).  

6. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade chokolade,  
hindbær og et strejf af chili (150 g). 

7. Sv. Michelsen Chokolades egen skovbær marmelade.  
Denne fyldige marmelade egner sig perfekt som tilbehør 
til pandekager, som topping på skyr eller yoghurt eller 
benyt som pålæg på et stykke brød. (400 g).

8. To af Sv. Michelsen Chokolades økologiske chokolade-
pinde til den perfekte kop varme chokolade. Prøv også  
at tilføre 2 cl Grand Marnier eller flødeskum (50g).

9. Plade af Sv. Michelsen Chokolades hvid Fairtrade  
chokolade med rene frysetørrede hindbær (90 g). 

10. Lille opskriftsbog til konfekt, kager, desserter og  
chokolade.  

Det hele pakket i flot sort gavepakke der er nem at håndtere. 
Alle varer er glutenfri.
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Pakke med Verner Panton  
gave og delikatesser fra  
Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1540
Vejledende udsalgspris: 870,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1.  VP kopper i Menu’s netop lancerede 
serie af nye Verner Panton produkter. 
Det er et sæt af to kopper der hver 
har en diameter på 8 cm og er 9,5 cm 
høje.

2. Sv. Michelsen Chokolades egen klassi-
ske Orangeade på solmodne appelsi-
ner (0,7 l). Orangeaden er til at blande 
1:7.

3. Barrel Selection No.008 rødvin af 
 Cabernet Sauvignon fra Imbuko i Syd-
afrika. Balanceret middelkraftig vin 
med fylde og rund eftersmag. Duft af 
bær, krydderier og frugt (0,75 l).

4. Æske med de fire klassiske fyldte  
petit fours uden alkohol. De er af  
Fairtrade chokolade og har balancen 
mellem klassiske og moderne smags-
nuancer (100 g).

5. Æske med ni stykker fyldt dessert-
chokolade uden alkohol. Alle ni er af 
Fairtrade chokolade og er blandt af de 
mest populære fra Sv. Michelsen  
Chokolade (90 g).  

6. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade 
chokolade, hindbær og et strejf af  
chili (150 g). 

7. Mandel-dragé af usmuttede mand-
ler med Fairtrade chokolade og lakrids 
(140 g).  

8. Sv. Michelsen Chokolades gelé af  
danske æbler. Den dyb smag gør 
æblegeléen velegnet til sovs og  
sammenkogte retter eller desserter 
(400 g).

9. To af Sv. Michelsen Chokolades øko-
logiske chokoladepinde til den perfek-
te kop varme chokolade. Prøv også at 
tilføre 2 cl Grand Marnier eller fløde-
skum (50g).

10. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 
hvid Fairtrade chokolade med rene  
frysetørrede hindbær (90 g). 

11. Ingefærmarmeladen er perfekt tilbe-
hør til tapas-bordet. Den er også god 
som topping på ost eller kom marme-
laden direkte på brødet (225 g).

12. Lille opskriftsbog til konfekt, kager, 
desserter og chokolade.  

Det hele pakket i flot sort gavekuffert  
der er nem at håndtere. Alle varer er  
glutenfrie.
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Pakke med Verner Panton  
gave og delikatesser fra  
Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1545
Vejledende udsalgspris: 870,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1.  VP skjuler i Menu’s netop lancerede 
serie af nye Verner Panton produkter. 
Det er i to dele og har en diameter på 
11,5 cm og er 12 cm højt.

2. Sv. Michelsen Chokolades egen klassi-
ske Orangeade på solmodne appelsi-
ner (0,7 l). Orangeaden er til at blande 
1:7.

3. Barrel Selection No.008 rødvin af  
Cabernet Sauvignon fra Imbuko i Syd-
afrika. Balanceret middelkraftig vin 
med fylde og rund eftersmag. Duft af 
bær, krydderier og frugt (0,75 l).

4. Æske med de fire klassiske fyldte pe-
tit fours uden alkohol. De er af Fairtra-
de chokolade og har balancen mellem 
klassiske og moderne smagsnuancer 
(100 g).

5. Æske med ni stykker fyldt dessert-
chokolade uden alkohol. Alle ni er af 
Fairtrade chokolade og er blandt af de 
mest populære fra Sv. Michelsen  
Chokolade (90 g).  

6. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade 
chokolade, hindbær og et strejf af  
chili (150 g). 

7. Mandel-dragé af usmuttede mand-
ler med Fairtrade chokolade og lakrids 
(140 g).  

8. Sv. Michelsen Chokolades gelé af dan-
ske æbler. Den dyb smag gør æble-
geléen velegnet til sovs og sammen-
kogte retter eller desserter (400 g).

9. To af Sv. Michelsen Chokolades øko-
logiske chokoladepinde til den perfek-
te kop varme chokolade. Prøv også at 
tilføre 2 cl Grand Marnier eller fløde-
skum (50g).

10. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 
hvid Fairtrade chokolade med rene  
frysetørrede hindbær (90 g). 

11. Ingefærmarmeladen er perfekt tilbe-
hør til tapas-bordet. Den er også god 
som topping på ost eller kom marme-
laden direkte på brødet (225 g).

12. Lille opskriftsbog til konfekt, kager, 
desserter og chokolade.  

Det hele pakket i flot sort gavekuffert  
der er nem at håndtere. Alle varer er  
glutenfrie.
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Pakke med Verner Panton gave 
og delikatesser fra  
Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1550
Vejledende udsalgspris: 1070,- kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1.  VP højkantet fad i Menu’s netop  
lancerede serie af nye Verner Panton 
produkter. Dette store fad har en  
diameter på hele 24 cm og er 8,5 cm 
højt.

2. Sv. Michelsen Chokolades egen  
klassiske Orangeade på solmodne  
appelsiner (0,7 l). Orangeaden er  
til at blande 1:7.

3. Barrel Selection No.008 rødvin af  
Cabernet Sauvignon fra Imbuko i Syd-
afrika. Balanceret middelkraftig vin 
med fylde og rund eftersmag. Duft af 
bær, krydderier og frugt (0,75 l).

4. Æske med de fire klassiske fyldte pe-
tit fours uden alkohol. De er af Fairtra-
de chokolade og har balancen mellem 
klassiske og moderne smagsnuancer 
(100 g).

5. Æske med ni stykker fyldt dessert-
chokolade uden alkohol. Alle ni er  
af Fairtrade chokolade og er blandt  
af de mest populære fra Sv. Michelsen 
Chokolade (90 g).  

6. Glutenfri lakrids-dragé med Fairtrade 
chokolade, hindbær og et strejf af  
chili (150 g). 

7. Mandel-dragé af usmuttede mand-
ler med Fairtrade chokolade og lakrids 
(140 g).  

8. Sv. Michelsen Chokolades gelé af dan-
ske æbler. Den dyb smag gør æble-
geléen velegnet til sovs og sammen-
kogte retter eller desserter (400 g).

9. To af Sv. Michelsen Chokolades øko-
logiske chokoladepinde til den perfek-
te kop varme chokolade. Prøv også at 
tilføre 2 cl Grand Marnier eller fløde-
skum (50g).

10. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 
hvid Fairtrade chokolade med rene  
frysetørrede hindbær (90 g). 

11. Ingefærmarmeladen er perfekt tilbe-
hør til tapas-bordet. Den er også god 
som topping på ost eller kom marme-
laden direkte på brødet (225 g).

12. Lille opskriftsbog til konfekt,  
kager, desserter og chokolade.  

Det hele pakket i flot æske der er  
nem at håndtere og med guldsløjfe.  
Alle varer er glutenfri.

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
http://www.svmichelsen.dk
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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DRAGÉ

Lakrids med hvid chokolade og jordbær 

➜ Varenummer: 2013

Lakrids med hvid chokolade og passion 
➜ Varenummer: 2011
 

Lakrids med hvid chokolade, hindbær og chili
➜ Varenummer: 2010

Lakrids med chokolade og lakridspulver 
➜ Varenummer: 2015 

Mandel med chokolade og lakridspulver
➜ Varenummer: 2020

Mandel med hvid chokolade og passion 
➜ Varenummer: 2030

Antal i kolli: 12  •  Vejledende udsalgspris: 65,- kr  •  Ta’ to for 120,- kr

Hasselnød med nougat og kakao
➜ Varenummer: 2061
 
Hasselnød med hvid chokolade og blåbær 
➜ Varenummer: 2062 

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
http://www.svmichelsen.dk
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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DRAGÉ

Antal i kolli: 12  •  Vejledende udsalgspris: 65,- kr  •  Ta’ to for 120,- kr

Lakrids med hvid chokolade,  
hindbær og chili 

➜ Varenummer: 2098

Lakrids med chokolade  
og lakrids

➜  Varenummer: 2097

Antal i kolli: 2 kg bulk  •  Vejledende udsalgspris: 500,- 

Råsyltet appelsin med mørk chokolade 
➜ Varenummer: 2045 

Råsyltet ingefær med mørk chokolade 
➜ Varenummer: 2050 

20 T 3920 8500 • MAIL@SVMICHELSEN.DK • WWW.SVMICHELSEN.DK
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Råsyltet appelsin med mørk chokolade 
➜ Varenummer: 2045 

Råsyltet ingefær med mørk chokolade 
➜ Varenummer: 2050 
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Mørk 80 pct. kakao

➜ Varenummer: 2105 

Mørk 62 pct. kakao

➜ Varenummer: 2110 

Mørk chokolade med havsalt

➜ Varenummer: 2112

 

Flødechokolade 

➜ Varenummer: 2115 

Flødechokolade med chokoladelinser 

➜ Varenummer: 2116 

Hvid chokolade 

➜ Varenummer: 2120 

Hvid chokolade med hindbær  
➜ Varenummer: 2125 

Hvid chokolade med lakrids

➜ Varenummer: 2130

Økologiske chokoladepinde
50 pct. kakao, 2 stk. i pose

Antal i kolli: 28 

➜ Varenummer: 0460 

Vejledende udsalgspris: 39,-

Antal i kolli: 18
Vejledende udsalgspris: 49,-

PLADECHOKOLADE TIL NYDELSE, MADLAVNING, BAGVÆRK OG DESSERTER

CHOKOLADEBRUD OG CHOKOLADEPINDE

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
http://www.svmichelsen.dk
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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CAFÉ-CHOKOLADE

CAFÉ-CHOKOLADE

Café-chokolade 4,5 g Mørk 380 stk 

➜ Varenummer: 2310

Vejledende udsalgspris: 2,50 per stk

Café-chokolade 4,5 g Fløde 380 stk 

➜ Varenummer: 2315

Vejledende udsalgspris: 2,50 per stk
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DELIKATESSER

Orangeade 0,7 l
Blandes 1:7

Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2410 

Vejledende udsalgspris: 49,-

Lemonade 0,7 l
Blandes 1:7 

Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2415 

Vejledende udsalgspris: 49,-

MED UDGANGSPUNKT 
I VORES PASSION FOR 
RÅVARER, KLASSISKE  

OPSKRIFTER OG NYE 
SMAGSOPLEVELSER,  

HAR VI UDVIKLET  
DISSE TOPKVALITET  

DELIKATESSER

Ingefær Marmelade 225 g 
Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2400 

Vejledende udsalgspris: 33,-

 

Solbær Marmelade 225 g
Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2405 

Vejledende udsalgspris: 33,-

Skovbær Marmelade 400 g
Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2335 

Vejledende udsalgspris: 43,-

Æblegelé 400 g
Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2390 

Vejledende udsalgspris: 43,-

Tomat Relish 380g
Antal styk i kolli: 6

➜ Varenummer: 2395 

Vejledende udsalgspris: 43,-

 

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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DELIKATESSER

SV. MICHELSENS NYE  
INGEFÆR MARMELADE

GOD TIL MIDDAGEN  
OG PÅ BRØDET
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Nougat Krokant
Nougat med krokant overtrukket  
med fløde- og mørk chokolade

Lakridstrøffel
Trøffel med lakrids støbt  
i hvid chokolade 

Nougat Marcipan
Marcipan og blød nougat overtrukket 
med fløde- og mørk chokolade

OVERSIGT OVER DESSERTCHOKOLADE

Marcipan med Grand Marnier
Grand Marnier-rørt marcipan  
overtrukket med mørk chokolade 

Pebermynte
Støbt mørk chokolade med  
pebermyntecreme

Råsyltet ananas
Råsyltet Hawaii ananas overtrukket  
med mørk chokolade

Karamel med Havsalt
Karamel i mørk chokolade drysset  
med havsalt

Kaffe
Marcipan med kaffe overtrukket med  
hvid og mørk chokolade og kaffebønne

Mørkristet Nougat
Ren fast mørkristet nougat i støbt  
mørk chokolade

http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
http://www.svmichelsen.dk
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
http://www.svmichelsen.dk/fairtrade
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Karamel
Karameltrøffel i flødechokolade  
med krokant

DESSERTCHOKOLADE

Passion og kokos
Blød trøffel med kokos og  
passionsfrugt

Grand Marnier
Blød trøffel med orangelikør i  
mørk chokolade

Lakrids
Trøffelkugle med lakrids i hvid og  
mørk chokolade

Nougat
Trøffelkugle med nougat af  
ristede hasselnødder

Ren rå marcipan
Marcipan overtrukket med  
mørk chokolade

Klassisk Nougat
Blød nougat overtrukket med  
lys og mørk chokolade

Hindbærsnitte
Marcipan og hindbær overtrukket  
med hvid og mørk chokolade
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Bestilling
Bestil dine varer på telefon 3920 8500 eller på 
mail@svmichelsen.dk

Mandag til torsdag 9.00 – 16.00 
Fredag 9.00 – 15.30

Vi pakker helst på paller for at forhindre  
skader under transporten.

Vi leverer fragtfrit alle ordrer over  
2.500 kr excl moms. 

Ved ordrer på mindre beløb, beregner  
vi et tillæg på 150 kr.

Opbevaring
Opbevar venligst varerne mellem  
15 og 20 grader, så kunderne altid  
oplever friske varer.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen  
til at kontakte: Nicolas Dorff,  
nd@svmichelsen.dk, 3634 3740
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