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”KVALITET OVER ALT”
For Sv. Michelsen Chokolade betyder kva
litet alt, og alle produkter er nøje vurderet 
og kan leve op til Sv. Michelsen Chokola
des høje krav.

MARCIPAN
Hos Sv. Michelsen Chokolade bruger vi tre 
forskellige slags marcipan, alt efter hvil
ken funktion, marcipanen skal have. No
get skal blandes med en smag, andet skal 
adskilles fra en smag. Både sammensæt
ning i massen og grovhed i formalingen 
har en funktion i forhold til den råvare, 
som marcipanen bliver sat sammen med. 

FRUGT
Sv. Michelsen Chokolade sylter og forar
bejder selv den frugt, som skal i chokola
den. For eksempel bliver ananas råsyltet 
efter Sv. Michelsen Chokolades gamle 
opskrift, der får ananasstykkerne til at 
forblive sprøde og bevare deres bid, selv 
efter de er overtrukket med chokolade. 

GLUTENFRI
Alle vores produkter er glutenfri.

NOUGAT
Vi bruger nougat, som er fremstillet af 
hasselnødder og kakaomasse i to forskel
lige udgaver. Én med en velkendt ”dansk” 
smag og én, hvor hasselnøddernes smag 
træder mere markant frem.

ÆGGEHVIDE
Sv. Michelsen Chokolade prioriterer dyre
velfærd højt og har ikke brugt buræg 
siden 2013. Sv. Michelsen Chokolade er 
hædret på Dyrenes beskyttelses Wall of 
fame for, som de første udelukkende at 
bruge æg fra fritgående høns.

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 – mel
lem 15 og 20 grader. Og helst ikke i sollys. 
Vi opfordrer jer til at gøre det samme. For 
det holder chokoladen frisk og smagfuld.

SV. MICHELSEN CHOKOLADE 
ER HÅNDLAVET  
CHOKOLADE SIDEN 1933. 

OG DET ER STADIG  
HÆNDERNE, DER ER DET  
VIGTIGSTE VÆRKTØJ PÅ  
FABRIKKEN
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ALLE B2BPRODUKTER  
OG SAMPAK ER:

 FAIRTRADE CHOKOLADE 

 GLUTENFRI

 GELATINEFRI

 ALKOHOLFRI (dog ikke vin)
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Alt Sv. Michelsen Chokolade er hand
let under det internationale Fairtrade 
Kakao  program.
Sv. Michelsen Chokolade var den første 
chokoladeproducent i Danmark, der 
begyndte at købe al sin kakao på Fair 
trade vilkår.
Hos Sv. Michelsen Chokolade mener vi, 
at vi har et ansvar over for de bønder, 
der dyrker vores kakao. Vores mål er, at 
bønderne får forbedret deres levevilkår 
gennem vores samarbejde.
De får således en garanteret mini
mumspris på deres varer og en Fair
trade bonus, som de kan bruge til at 

investere i modernisering af deres land
brug og til at forbedre deres dyrknings
metoder.
Fairtrade betyder også, at alle mellem
handlere fra kakaobonde til endelig di
stributør garanterer, at de opfylder de 
vedtagne standarder for bæredygtig 
produktion. Det gælder for miljøet så
vel som for arbejdsforhold. For eksem
pel skal alle tilbyde en rimelig løn og 
gode sundheds og sikkerhedsforhold 
til alle ansatte.
 

DET SYNES VI ER FAIR

BESTILLING
Bestil dine varer på telefon 3920 8500  
eller på mail@svmichelsen.dk

Mandag til torsdag 9.00  16.00  
Fredag 9.00  15.00

Vi leverer ét sted i Danmark fragtfrit ved  
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

MAIL@SVMICHELSEN.DK 
WWW.SVMICHELSEN.DK

SV. MICHELSEN CHOKOLADE 
ER FAIRTRADE
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B2B GAVEÆSKER

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

Antal styk i kolli: 1

➜ Varenummer: 1111

Vejledende udsalgspris:  80,

B2B Æske med 9 stykker  
dessertchokolade

Uden alkohol

Antal styk i kolli: 1

➜ Varenummer: 1112

Vejledende udsalgspris:  95,
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Gavekuffert  
fra Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1510
Vejledende udsalgspris: 300, kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Kunstdåsen med 24 stykker fyldt dessert
chokolade. De er af Fairtrade chokolade og 
balancerer 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. 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.

GAVEKUFFERT MED ORANGEADE OG KUNSTDÅSE 
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GAVEKUFFERT MED VIN OG KUNSTDÅSE 

Gavekuffert med  
vin og kunstdåse fra  
Sv. Michelsen Chokolade 

➜ Varenummer: 1511
Vejledende udsalgspris: 300, kr. 

KUFFERTEN INDEHOLDER:

1. Kunstdåsen med 24 stykker fyldt dessert
chokolade. De er af Fairtrade chokolade og 
balancerer 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. 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.
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GAVEKUFFERT MED ORANGEVIN

Gavekuffert med orangevin  
fra Sv. Michelsen Chokolade 

➜ Varenummer: 1512
Vejledende udsalgspris: 350, kr. 

KUFFERTEN INDEHOLDER:

1. Metalæske med 24 stykker fyldt dessert
chokolade. De er af Fairtrade chokolade 
og balancerer mellem klassiske og moderne 
smagsnuancer (250 g). 
Motiv på æsken kan variere.

2. Sv. Michelsens egen Orangevin 2016. 
Orangevin skal drikkes kold, og den er bedst til 
letkrydret mad, som kan give den et modspil. 
Hvidvinen er fremstillet som rødvin. Den er 
fremstillet efter en gammel georgisk metode, 
hvor skalkontakten giver den orange farve og 
kraftige smagsnoter – helt forskellige fra anden 
vin. Vinstokkene gror under meget barske vilkår 
på inddæmmet, flad og fugtig havbund i ’vores 
egen baghave’ i Avedøre. 
Vindruerne er nænsomt dyrket efter økologiske 
principper, uden kunstgødning eller pesticider. 
Stokkene er små og langsomt voksende, sorten 
er Johanitter og Felicia, drueklaserne er få og 
små – men smagen er meget intensiv.

3. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 62% mørke 
Fairtrade chokolade og havsalt (90 g).

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

Gavepose fra 
Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1535
Vejledende udsalgspris: 350,

POSEN INDEHOLDER:

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

2. Æske med ni stykker fyldt dessertchokolade uden alkohol. 

3. Alle ni er af Fairtrade chokolade og er blandt af de mest 
populære fra Sv. Michelsen Chokolade (90 g). 

4. Sv. Michelsen Chokolades solbærmarmelade. De syrlige bær 
er perfekte som tilbehør til ost, på yoghurt eller brød (225 g).

 

5. Glutenfri lakridsdrage med Fairtrade chokolade i  
bøtte (150g)

6. Plade af Sv. Michelsen Chokolades mørk 62%   
Fairtrade chokolade (90 g).

7. Hæfte om chokolade, Fairtrade, chokolade 
temperering, tips og opskrifter

Pakket i flot gavepose
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KØBMANDSPAKKE

Købmandspakke  
fra Sv. Michelsen 
Chokolade  

➜ Varenummer: 1515
Vejledende  
udsalgspris: 470, kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Æske med de fire klassiske fyldte petit fours uden alkohol.  
De er af Fairtrade chokolade og balancerer mellem klassiske 
og moderne smags nuancer (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 kaffeblanding  
(200 g).

4. Sv. Michelsen Chokolades solbærmarmelade. De syrlige bær 
er perfekte som tilbehør til ost, på yoghurt eller brød (225 g).

5. Ren glutenfri lakrids i bøtte (150g)

6. Glutenfri lakridsdrage med Fairtrade chokolade i  
bøtte (150g)

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

8. Hæfte om chokolade, Fairtrade, chokoladetemperering,  
tips og opskrifter

Pakket i flot rifletgave kasse med guldsløjfe
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KØBMANDSPAKKE MED VIN

Købmandspakke med vin fra  
Sv. Michelsen Chokolade   

➜ Varenummer: 1520
Vejledende udsalgspris: 640, kr. 

PAKKEN INDEHOLDER:

1. Æske med de fire klassiske fyldte petit fours uden alkohol. 
De er af Fairtrade chokolade og balancerer 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 lakridsdrage med Fairtrade chokolade i bøtte 
(150g)

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

5. Vingummi uden gelatine i bøtte (150g) 

6. Sv. Michelsen Chokolades egen klassiske kaffeblanding 
(200 g). 

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

8. Ren glutenfri lakrids i bøtte (150g)

9. Hæfte om chokolade, Fairtrade, chokoladetemperering, 
tips og opskrifter

10. Barrel Selection No.008 rødvin af Cabernet Sauvignon fra 
Imbuko i Sydafrika. Balanceret middelkraftig vin med fylde 
og rund eftersmag. (750 ml)

Pakket i flot sortriflet gavekasse
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STOR KØBMANDSPAKKE MED VIN

Stor købmandspakke med vin 
fra Sv. Michelsen Chokolade   

➜ Varenummer: 1525
Vejledende udsalgspris: 920,

PAKKEN INDEHOLDER:

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

2. 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). 

3. Glutenfri lakridsdrage med Fairtrade 
chokolade i bøtte (150g)

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

5. Vingummi uden gelatine i bøtte 
(150g)

6. Sv. Michelsen Chokolades egen 
klassiske kaffeblanding (200 g). 

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

8. Sv. Michelsen Chokolades Gløgg 
mix. Blandes med en flaske rødvin 
og giver en dejlig fyldig og dyb 
gløgg med et strejf af kanel. (25 cl). 

9. Ren glutenfri lakrids i bøtte (150g)

10. Glutenfri orangegrene med Fairtrade 
chokoladeovertræk (135 g). 

11. To økologiske chokopinde til varm 
mælk. (50 g). 

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

13. Hæfte om chokolade, Fairtrade,  
chokoladetemperering, tips og 
opskrifter

14. To flasker Barrel Selection No.008 
rødvin af Cabernet Sauvignon fra 
Imbuko i Sydafrika. Balanceret  
middelkraftig vin med fylde  
og rund eftersmag. (2 x 750 ml). 

Pakket i flot sortriflet gavekuffert med 
hank, der er nem at håndtere
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STOR KØBMANDSPAKKE UDEN VIN

Stor købmandspakke uden vin 
fra Sv. Michelsen Chokolade  

➜ Varenummer: 1540
Vejledende udsalgspris: 770, 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 smags
nuancer (100 g).

2. 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). 

3. Glutenfri lakridsdrage med Fairtrade 
chokolade i bøtte (150g)

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

5. To økologiske chokopinde til varm 
mælk. (50 g). 

6. Sv. Michelsen Chokolades egen  
klassiske kaffeblanding (200 g). 

7. Sv. Michelsen Chokolades skovbær
marmelade egner sig perfekt til pan
dekager, på skyr og yoghurt eller blot 
som pålæg på et stykke brød. (400 g). 

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

9. Ren glutenfri lakrids i bøtte (150g)

10. Vingummi uden gelatine i bøtte 
(150g)

11. Glutenfri lakridsdragé med Fairtrade 
chokolade, hindbær og et strejf af  
chili (150 g). 

12. Plade af Sv. Michelsen Chokolades 
mørk 62%  Fairtrade chokolade  
(90 g).

13. Hæfte om chokolade, Fairtrade,  
chokoladetemperering, tips og  
opskrifter

Pakket i flot sortriflet gavekuffert med 
hank, der er nem at håndtere
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KÆMPEHJERTE

Kæmpehjerte

➜ Varenummer: 1550
Vejledende udsalgspris:460, kr. 

HJERTET INDEHOLDER:

1.  Ren glutenfri lakrids i bøtte (150g)

2. Vingummi uden gelatine i bøtte (150g)

3. Glutenfri lakridsdrage med Fairtrade chokolade i bøtte (150g)

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

5. Glutenfri orangegrene med Fairtrade chokoladeovertræk (135 g). 

6. Mandeldragé af usmuttede mandler med Fairtrade chokolade og lakrids (140 g).  

Hjerte og pakning
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