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Jag älskar choklad!  
 
Jag älskar allt som är gott i livet. Dit hör vällagad mat, ett fylligt vin, en stark kopp espresso, 
resor till när och fjärran, möten med många intressanta människor och sist men inte minst 
en riktigt god chokladbit. 
 
För 33 år sedan startade jag vårt familjeföretag med målet att importera högklassig 
choklad från de främsta chokladproducerande länderna i Europa, nämligen Belgien, 
Frankrike och Italien.  Med ett förflutet som säljare på Fazer så var jag väl bekant med det 
rådande marknadsutbudet inom konfektyr i Sverige och kände att det fanns så mycket mer 
att erbjuda än det som fanns att köpa i affärerna.  
Då föddes min affärsidé; att göra kvalitetschoklad tillgänglig för alla!

Idag driver jag familjeföretaget tillsammans med min man och dotter och vi har engagerad 
och professionell personal samt säljkår som representerar våra varumärken. Vi erbjuder ett 
brett och spännande sortiment av choklad för alla smaker som vi ständigt försöker utveckla 
och anpassa efter behov och  trender.

Vi är stolta över våra produkter och strävar efter att alltid finnas till hands för våra kunder 
samt garantera snabba kvalitetssäkra leveranser från vårt lager till kund.

Slutligen några ord till dig som läser det här. 

 

 
Börja med en chokladpralin!
 
 

Eva Peter, Grundare 

när den goda smaken  
 får bestämma

”Tillåt dig att njuta av livets goda!”



 
GRAND....................................................................................................4 
 
BELGIAN FINEST.................................................................................9 
 
PRALINESSA........................................................................................10 
 
HAmLET ................................................................................................11 
 
TRuFFETTES DE FRANcE ..............................................................21 
 
SoRINI .....................................................................................................22 
 
cHocoLATES FRom HEAvEN ......................................................28 
 
BALANcE ................................................................................................30 
 
PERLEGE ................................................................................................33 

Palmolje  
fritt

Rättvisemärkt 
med UTZ

Vegan  
vänligt

Tillgänglig till 
Alla 

Hjärtansdag 

Tillgänglig till 
Sommaren

Tillgänglig 
till Jul

Tillgänglig till 
Halloween

Tillgänglig  
till Påsk

Laktosfritt Glutenfritt Fairtrade 
produkt

Ekologisk
produkt



4

Grand Belgian Specialties är varumärket som vi själva utvecklar med spännande nyheter varje år samt omtyckta klassiker 
som består. 2018 fick varumärket en uppfräschning genom en ny logotype och nytt namn - GRAND.  
Som vanligt kan du hitta dina favoriter och vara säker på att varumärket bibehåller sin design och kvalitet.

VIcToRIa 
Ceriserosa presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och fyllningar. 
ART nR: [79017] 440g x 6 

EAn: 5414878790171

GolDeneye 
Guldfärgad presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och fyllningar. 
ART nR: [79019] 440g x 6 

EAn: 5414878790195
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ReD DelIcIoUS 
Rödskimrande ask med guldband i populärt format. Den perfekta gåvoasken!  
Innehåller 26 st praliner i varierande smaker och former. 
ART nR: [3587] 350g x 6 

EAn: 5412397008432

BlacK Royale 
Liten elegant svart chokladask med magnetlås.  
Innehåller 16 st praliner i varierande smaker och fyllningar. 
ART nR: [79020] 220g x 8 

EAn: 5414878790201
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feDoRa 
Vår klassiska premiumask med rött mönster och stort sidenband med rosett.  
Innehåller 70 st praliner i varierande smaker och former, utsökt dekorerade. 
ART nR: [73105] 1000g x 6 

EAn: 5412397008081    

fIGaRo 
Vår klassiska premiumask i mörkblått med skimrande bronsmönster och stort sidenband med 
rosett. Innehåller 70 st praliner i varierande smaker och former, utsökt dekorerade. 
ART nR: [73104] 1000g x 6 

EAn: 5412397008098    
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maDemoISelle 
Inslagen ask med vackert mönster i vitt, rosa och av guld.  
Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former. 
ART nR: [72405] 440g x 6 

EAn: 5412397009057    

chaRleSTon 
Svart ask med elegant guldmönster som minner om det glada 
20-talet. Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former. 
ART nR: [73036] 440g x 6 

EAn: 5414878730368

NYHET

GRanD lUXURy GIfT BaG 
Inslagen guldask med exklusivt vitt sidenband med guldtryck.  
Kommer i elegant presentpåse. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och former. 
ART nR: [73016] 350g x 6  

EAn: 5412397008135    
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TRenDy GRanD 
Tre olika papper i blått, rosa och guld  
inslagna med sidenband med exklusivt  
guld tryck. Innehåller 15 st praliner i   
varierande smaker och former. 
ART nR: [72400-4] 200g x 36 (golvdisplay) 

EAn: 5414878724008

TRenDy SpRInG 
Tre olika mönstrade papper i blåa och rosa 
toner, inslagna med sidenband. Innehåller 
15 st praliner i  varierande smaker och former. 
ART nR: [72400-3] 200g x 36 (golvdisplay) 

EAn: 5414878724008

TRenDy ReD anD GolD  
Två olika papper rött och guld inslagna med 
sidenband med exklusivt guld tryck. 
Innehåller 15 st praliner i varierande smaker 
och former. 
ART nR: [72400-5] 200g x 36  (golvdisplay) 

EAn: 5414878724008

Vår storsäljare och klassiker - Trendy asken, nu i tre utföranden och dessutom kommer även i praktisk bordsdisplay!

TRenDy GRanD 
ART nR: [72400-14] 200g x 9 (bordsdisplay) 

EAn: 5414878724008 

TRenDy ReD anD GolD 
ART nR: [72400-15] 200g x 9 (bordsdisplay) 

EAn: 5414878724008 

NYTT 

PAPPERBEGRÄNSAD 

UPPLAGA NYTT 

PAPPER 

tillgänglig fro
m 

feb 2020

NYTT 

PAPPERNYTT 

PAPPER
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choKlaDRoSoR  
Vackra chokladrosor i mjölkchoklad. 
ART nR: [14523] 18g x 16 (röda rosor i pappersvas)  ART nR: [14525] 18g x 16 (rosa rosor i pappersvas) 

EAn: 5414878145230     EAn: 5407004900605

Denna choklad har producerats av hög kvalitativa kakaobönor efter ett traditionellt recept, utvecklat i Belgien av en familj 
av kakaohandlare som etablerades i Antwerpen-regionen 1865. Traditionen har följts och respekterats sedan dess av  
nästkommande generationer för att ge dig den absolut bästa chokladkvaliteten.
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We can Do IT! 

Metallask i vintage stil innehållandes 16 st Fairtrade praliner i   
varierande smaker och former, utsökt dekorerade. 

ART nR: [9091] 200g x 8 

EAn: 5407004900612

holIDay SeaSon 

Metallask med julmotiv. Innehållande 32 st Fairtrade praliner i  

varierande smaker och former, utsökt dekorerade.  

ART nR: [9092] 400g x 6 

EAn: 5407004900599

Pralinessa är ett nytt svenskt varumärke med syfte att skapa produkter som både till utseende och smak ska 
kännas moderna, nytänkande och miljömedvetna. I ett samarbete med belgiska tillverkare av Fairtrade choklad 
lanseras till hösten 2019 två fantastiska pralinaskar i metall. Pralinerna är valda med omsorg och tillverkade 
med ingredienser av mycket hög kvalitet för att passa den svenska marknaden

NYHET

NYHET
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Familjeägda Hamlet har sedan starten 1956 gått från en småskalig produktion till att i dagsläget innefatta tre stora fabrik-
er som producerar omkring 25 ton choklad per dag. Hamlet har toppmoderna anläggningar i Belgien med syfte att ständigt 
utveckla och bredda sitt sortiment. Här tillverkas ett stort urval av bl.a praliner,  fyllda och ihåliga figurer.  
Dessutom förs ett gediget hållbarhetsarbete i hela produktionskedjan så det finns ett brett utbud av rättvisemärkta  
uTZ produkter i sortimentet. 

SWeeTy choKlaDnalle
Söta mjölkchokladnallar, styckförpackade i bordsdisplay.  Inga artificiella färgämnen.  
Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [1921] 55g x 16 

EAn: 5400265035482

mISS BoRDeaUX 
Inslagen presentask med vackert vinrött papper med silverprickar och matchande sidenband. 
Innehållande 40 st praliner i varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [0305] 500g x 10

EAn: 5400265039060

NYHET
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KlaSSIK
eRna

ReD VelVeT pRalInaSK 
Djupröd sammetsask med sidenband  
och rosett. Innehåller 20 st praliner i  
varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [6100] 250g x 8 
EAn: 5400265028392

cIRKUS RoSa pRalInaSK
Inslagen presentask med elegant harlequinmönstrat 
papper. Innehållande 20 st praliner i varierande  
fyllningar och smaker. Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [5705] 200g x 8

EAn: 5400265034843

cIRKUS GUlD pRalInaSK
Inslagen presentask med elegant harlequinmönstrat 
papper. Innehållande 20 st praliner i varierande  
fyllningar och smaker. Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [5701] 200g x 8

EAn: 5400265034850

heaRTS VIT pRalInaSK 
Vacker ask med dekorativa hjärtan  
och rött sidenband.  Innehåller 20 st  
praliner i varierande fyllningar och 
smaker.  
ART nR: [0021] 250g x 8 

EAn: 5400265030364

heaRTS RöD pRalInaSK 
Vacker ask med dekorativa hjärtan  
och guldband.  Innehåller 20 st praliner i  
varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [0016] 250g x 8 

EAn: 5400265034874    

NYHET
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GolDen 
Guldfärgad presentask med rött sidenband. Innehåller 20 st praliner i  
varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [0985] 250 g x 8
EAn: 5400265027739

cRoco lIne 
Lackade presentaskar med krokodilimiteradt mönster i fyra olika färger.  
Kommer mixad i en display. Innehållande 20 st praliner i varierande fyllningar 
och smaker.  
ART nR: [0970] 250 g x 8 
EAn: 5400265026237

ReD cRoco 
Lackad presentask med krokodilimiteradt mönster i rött.  
Innehållande 20 st praliner i varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [0980] 250 g x 8
EAn: 5400265026237

NYHET

NYHET

NYHET
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mInI heaRTS 
Innehåller 10 st hjärtformade 
praliner med pralinéfyllning. 
Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [1702] 125g  x  16
EAn: 5400265021027

TWInKle paljeTTmönSTeR 
ART nR: [1141] 125g x 16 

EAn: 5400265035826

GaTSBy RoSa 
ART nR: [70902] 125g x 16 
EAn: 5400265027630

GUlD meD pRIcKaR 
ART nR: [0201] 125g x 16 
EAn: 5400265030074

GaTSBy VIT
ART nR: [1211] 125g x 16 
EAn: 5400265032337

RöD meTallIc 
ART nR: [1122] 125g x 16 
EAn: 5400265021492

GaTSBy SVaRT
ART nR: [7010] 125g x 16 
EAn: 5400265032320

GaTSBy RöD 
ART nR: [70901] 125g x 16 
EAn: 5400265027265

Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande smaker och fyllningar.  Kommer i bordsdisplay.

Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande smaker och fyllningar.  Kommer i  bordsdisplay.
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claSSIc collecTIon 
Inslagna i fyra olika skimrande papper i naturtoner med elegant 
sidenband. Innehåller 20 st  praliner i  i varierande fyllningar 
och smaker.  
ART nR: [1090] 250g x 12 

EAn: 5400265026152

moDeRn collecTIon 
Inslagna i fyra olika papper i kulörta färger med elegant sidenband. 
Innehåller 20 st  praliner i  i varierande fyllningar och smaker.  
ART nR: [1080] 250g x 12

EAn: 5400265026138

modern CoLLeCTIon - goLvdIspLay 
Inslagna i fyra olika papper i kulörta färger 
med elegant sidenband. Innehåller 20 st  
praliner i varierande fyllningar och smaker. 
ART nR: [1089] 250g x 32

EAn: 5400265026138

NYHET
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cUpIDo cheRRy 
Innehåller 11 st härliga praliner fyllda med körsbärslikör 
och körsbär. Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [0100-1] 132g x 10 
EAn: 5400265021843

cUpIDo pRalIneR 
Innehåller 20 st praliner i olika former och smaker. 
Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [2800] 250g x 12 
EAn: 5400265011844

cUpIDo SeaShellS 
Innehåller 20 st klassiska sjöfrukter med hasselnötsfyllning. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

ART nR: [1900-1] 250g x 12

EAn: 5400265019406

ChoCobar - I Love you 
Mjölkchokladbar med krämig pralinéfyllning.  
ART nR: [1240| 75g x 48  
EAn: 5400265004082

chocoBaR mIX 
Chokladbars i mörk, ljus och vit choklad fyllda med 
krämig pralinéfyllning.  
ART nR: [1190| 75g x 48  
EAn: 5400265130095

NYHET

NYHET

RoSa hjäRTan  
Innehåller 20 st hjärtformade praliner med  
pralinéfyllning. Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [1825| 250g x 12  
EAn: 5400265034768
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SnoWy jUlfIGUReR
Söta julfigurer i mjölkchoklad, styckförpackade i bordsdisplay. 
Inga artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [1011] 55g x 16 
EAn: 5400265035529

SanTa DISplay
Fylld med 80 st styckpackade mjölkchoklad tomtar i 
lättmonterad golvdisplay. Innehåller inga artificiella 
färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 
H-117 cm | B- 60 cm | D- 37 cm 
ART nR: [1801] 55g x 80 

EAn: 5400265037035

BIG SanTa 
Vår fina mjölkchokladstomte. Styckförpackade i 
bordsdisplay.  Innehåller inga artificiella färgämnen. 
Rättvisemärkta med UTZ. 
ART nR: [11810] 125g x 18 

EAn: 5400265037035

19
, 5

 c
m

NYHET

NYHET
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Xl RöD/GUlD 

Härlig mixad display med  Hamlets XL askar i rött och guld.  

Innehåller 20 st klassiska praliner i blandat sortiment.  

ART nR: [1136] 250g  x 20 

EAn: 5400265018188 (guld)  

EAn: 5400265021508 (röd)

SnoWflaKe 

Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande 

smaker och fyllningar.  

ART nR: [1500] 125g  x 16 

EAn: 5400265038292

chRISTmaS lIne 
Inslagna i fyra olika papper i julfärger och julmotiv och elegant band.  
Innehåller 20 st  praliner i  i varierande fyllningar och smaker.  

ART nR: [1510] 250g  x 20

EAn: 5400265038148

NYHET

NYHET
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BIG BUDDy 

Vår fina mjölkchokladskanin.  

Styckförpackade i bordsdisplay.  Innehåller inga  

artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 

ART nr: [33001] 125g x 18 

EAn: 5400265037554

eaSTeR fRIenDS
Söta påskfigurer i mjölkchoklad, styckförpackade i 

bordsdisplay. Inga artificiella färgämnen.  

Rättvisemärkta med UTZ. 

ART nR: [2011] 55g x 16 

eaSTeR flUffy DISplay
Fylld med 80 st styckpackade mjölkchoklad kaniner i  

lättmonterad golvdisplay. Innehåller inga artificiella färgämnen. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

H-117 cm | B- 60 cm | D- 37 cm 

ART nR: [2490] 55g x 80 

EAn: 5400265164809

feSTIVal 
Härlig mixad bordsdisplay med  papper i härliga neonfärger. 

Innehåller 20 st klassiska praliner i blandat sortiment.  

ART nR: [1830] 250g  x 12 

EAn: 5400265030005

19
, 5

 c
m

NYHET

NYHET
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sweeT orIgInaLs - fruIT mIx
Innehållandes klassiska fruktkarameller i snygg och användbar glasburk. 
Ej lagervara - endast mot förhandsorder. 
ART nR: [0041] 966g x 75 (en pall)
EAn: 5400265025933  

GUlDmynT I näT 
Mjölkchokladpengar i Euro-valuta 
ART nR: [1026] 100g x 100 

EAn: 54083011

GUlDmynT & SeDlaR I näT 
Mjölkchokladpengar och sedlar i Euro-valuta 
ART nR: [0101] 100g x 100 

EAn: 5400265031651

NYHET

NYHET
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KaRamell & haVSSalT 

ART nR: [T9005] 200g x 12 

EAn: 3472710025531

champaGne 

ART nR: [T9004] 200g x 12

EAn: 3472710023247

cappUccIno 

ART nR: [T9002] 200g x 12 

EAn: 3472710015242

hallon & KaKSmUloR 

ART nR: [T9073] 200g x 12

EAn: 3472710054449

möRK choKlaD meD KaKaonIBS 

ART nR: [T9072] 200g x 12

EAn: 3472710054432

apelSIn 

ART nR: [T9027] 200g x 12

EAn: 3472710026835

naTureLL - orgInaL 

ART nR: [T9001] 200g x 24

EAn: 3472710015235

Våra klassiska kakaopudrade tryfflar i många läckra smaker och alla är rättvisemärkta med UTZ.

Truffettes de France Chocmod grundades för ca 70 år sedan av bröderna Destombes. Beläget en bit utanför den anrika 
staden Lille i norra Frankrike är de idag en av världens största producenter av chokladtryffel. Vi erbjuder ett brett  
sortiment av tryfflar och andra innovativa exklusiva produkter ur deras breda utbud. Truffettes de France jobbar också 
med rättvisemärkning (UTZ) vilket gäller alla tryfflar i sortimentet. Från sommaren 2019 är samtliga tryfflar i sortimentet 
palmoljefria.

”SommaRen 2019 KommeR chocmoD aTT ByTa 

UT RecepTeT på SamTlIGa TRyfflaR I DeRaS 

SoRTImenT. RecepTänDRInGen InneBäR aTT 

SamTlIGa BlIR 100% palmoljefRIa.”

NY 

DESiGN & 

REcEPT

NY 

DESiGN & 

REcEPT
NY 

DESiGN & 

REcEPT
NY 

DESiGN & 

REcEPT

NY 

DESiGN & 

REcEPT

NY 

DESiGN & 

REcEPT
NY 

DESiGN & 

REcEPT
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peR Te choKlaDKUloR 

Mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

Mixade färger ca 60 st chokladkulor per kg påse.  

Totalt ca 360 kulor/kart.  

ART nR: [31036] 1 kg x 6 

EAn: 8006423310339

peR Te DoUBle 

Vit och mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm med krisp. 

Ca 80 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 480 kulor/kart.   

ART nR: [30451] 1 kg x 6 

EAn: 8006423304505

peR Te cappUccIno 

Mjölkchokladkulor fyllda med cappuccinokräm och krisp 

Ca 80 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 480 kulor/kart. 

ART nR: [30350] 1 kg x 6 

EAn: 8006423303508

peR Te pRemIUm RöD 

Mjölkchokladkulor med hasselnötskräm och krisp. 

Ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

ART nR: [SOR31041] 1 kg x 6 

EAn: 8006423310414

Sorini är en Italiensk chokladfabrik belägen i Cremona, en bit utanför Milano. Under tidens gång har sortimentet utvecklats 
och det spänner idag från minsta delikata chokladpralin till vackra chokladaskar i många olika utföranden.  
Utbudet av choklad och lösviktskonfektyr är stort och de krämiga chokladkulorna i olika smaker och färger är företagets 
storsäljare tillsammans med de klassiska samlaraskarna i metall med retromotiv. 
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pRImaVeRa paSTellmIX 

Mjölkchokladkulor fyllda med vit mjölkkräm, mjölkchokladkräm/krisp 

och hasselnötskräm/krisp. Mixade färger ca 60 st chokladkulor per kg 

påse. Totalt ca 360 kulor/kart. 

ART nR: [31101] 1 kg x 6 

EAn: 8006423311015

KISS me 

Mjölkchokladkulor fyllda med vit mjölkkräm och krisp. 

Ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

ART nR: [SOR311651] 1 kg x 6 

EAn: 8006423310605

DaRK KInG 

Pralin med 70% kakao, fylld med mörk krämig  

chokladfyllning och bitar av karamelliserade kakaonibs. 

Ca 56 st praliner per kg påse. Totalt ca 336 praliner/kart. 

ART nR: [SOR360801] 1 kg x 6 

EAn: 8006423360808

peR Te lIla 
Mjölkchokladkulor med hasselnötskräm och krisp. 
Ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  
ART nR: [SOR311751]  1 kg x 6 
EAn: 8006423310995

SalTy cRUnch caRamel 

Mjölkchokladkulor fyllda med karamellkräm och krispiga  

saltkaramell bitar. Ca 75 st chokladkulor per kg påse.  

Totalt ca 450 kulor/kart.  

ART nR: [301833]  1 kg x 6 

EAn: 8006423301832

SoRIneTTe chRISTmaS GolD 

Mjölkchokladkulor med hasselnötskräm och krisp. 

Ca 80 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 480 kulor/kart.  

ART nR: [301843]  1 kg x 6 

EAn: 8006423301849

choKlaDhjäRTan I BUlK 

Mjölkchokladhjärtan. Ca 60 st chokladhjärtan per kg påse.  

Totalt ca 360 hjärtan/kart.  

ART nR: [22309]  1 kg x 6 

EAn: 8006423223097

peR Te ceRISe 
Mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm och krisp 
Ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  
ART nR: [SOR311741]  1 kg x 6 
EAn: 8006423311725

NYHET

NYHET
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pUccInI opeRa TRIo  
Tre vackra askar med motiv från den världsberömda kompositören Giacomo Puccinis tre mästerverk; Madama Butterfly, Turandot och 

Tosca.  Innehåller chokladkulor av hög kvalité, med chokladkrämsfyllning samt med cappuccinosmak.  

ART nR: [46438] 198g x 7  

EAn: 8006423465015

sorIneTTe - ITaLIan speCIaLITy 

Chokladkulor i tre klassiska italienska smaker: Cappuccino, 

Amaretto och Tiramisu, mixade chokladkulor i ask. 

ART nR: [468633] 180g x 12 

EAn: 8006423468634

GIanDUIoTTI 

Traditionell Italiensk nougat av krämig hasselnötschoklad 

ART nR: [SOR45720] Påse 170g x 21 

EAn: 8006423457201

SamlaRaSKaR
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SamlaRaSKaR

CasabLanCa & breakfasT aT TIffany’s - fILmaskar 

Metallaskar med motiv från filmer i världsklass. “Casablanca” med vår 

stjärna Ingrid Bergman och tidlösa “Breakfast at Tiffany’s” med  

stilikonen Audrey Hepburn. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda 

med hasselnötskräm och krisp.  Kommer mixade i en kartong. 

ART nR: [SOR463502] 188g x 7  

EAn: 8006423463509

La doLCe vITa - fILmaskar 

Ett klassiskt motiv från en av världens mest berömda  

filmer; “La Dolce Vita” av Fellini med vår egna världsstjärna 

Anita Ekberg i huvudrollen. Innehåller mjölkchokladkulor 

fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

ART nR: [SOR46038] 188g x 7 

EAn: 8006423460386

audrey - CITaTask 

Metallask i vintagestil med citat och motiv av Audrey 

Hepburn. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda med  

hasselnötskräm och krisp. 

ART nR: [463683]  188g x 7

EAn: 8006423463394

marILyn - CITaTask 

Metallask i vintagestil med citat och motiv av Marilyn 

Monroe. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda med  

hasselnötskräm och krisp. 

ART nR: [463673]  188g x 7 

EAn: 8006423462571
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TomTaR I näT 

Mjölkchokladtomtar 

ART nR: [22080]  100g x 30 

EAn: 8006423220805

chRISTmaS mIX 

Julfigurer i mjölkchoklad fyllda med vit mjölkkräm 

ART nR: [22912]  100g x 45 

EAn: 8006423229129

hjäRTan I näT 

Mjölkchokladhjärtan 

ART nR: [22380]  100g x 30 

EAn: 8006423223806

halloWeen mIX 

Halloweenfigurer i mjölkchoklad fyllda med vit mjölkkräm. 

ART nR: [22914]  100g x 45 

EAn: 8006423229143 happy halloWeen 

Mjölkchokladkulor med jordgubbssmak och  

krisp som poppar i munnen när du äter dem 

ART nR: [462563]  115g x 12 

EAn: 8006423462564

pUmpoR I näT 

Mjölkchokladpumpor 

ART nR: [200253]  100g x 45 

EAn: 8006423221345

NYHET

NYHET
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jUlKRanS 

Härlig julkrans med rosett och ögla för upphängning. 

Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv fyllda 

med hasselnötskräm och krisp. 

ART nR: [463093]  188g x 6 

EAn: 8006423463097

champaGneflaSKa 

Lyxig champagneflaska innehållandes krämiga chokladkulor 

fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

ART nR: [467443]  280g x 6 

EAn: 8006423461055

TomTenS VeRKSTaD 

Klassisk vintage ask med julmotiv som för minnena till barndomens jular.  

I år kommer den populära asken i två olika storlekar. Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv 

fyllda med hasselnötskräm och krisp.

ART nR: [46245] 400g x 8 

EAn: 8006423462458 

ART nR: [46760] 188g x 7  

EAn: 8006423467606
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Chocolates from Heaven är ett högkvalitativt chokladsortiment från Belgien. Det är även ekologiskt och Fairtrade.  
Dessa himmelskt goda chokladkakor odlas och framställs med respekt för naturen och kakaoodlarna.  
Hösten 2017 hamnade dessutom Chocolates from Heaven på en fin bronsplats i Pentawards, ett globalt  
förpackningsdesignpris. Chokladkakorna finns i sju olika smaker – så det finns en bit av himlen för alla. 

74% möRK choKlaD 
ART nR: [6406]  100g x 12
EAn: 5412860001236

85% möRK choKlaD 
fRån peRU och 
DomInIKanSKa RepUBlIKen 
ART nR: [6407]  100g x 12 
EAn: 5412860001250

72% möRK choKlaD  
meD apelSIn 
ART nR: [6404]  100g x 12 
EAn: 5412860001229

NYHET
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mjölKchoKlaD meD  
KaRamell, haVSSalT  
& manDel 
ART nR: [6402]  100g x 12 
EAn: 5412860001212

mjölKchoKlaD 
ART nR: [6401]  100g x 12 
EAn: 5412860001205

VIT choKlaD 
ART nR: [6403]  100g x 12 
EAn: 5412860001281

80% möRK choKlaD  
fRån peRU 
ART nR: [6405]  100g x 12 
EAn: 5412860001243
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” Balance lanserar  2019 chokladkakor utan polyoler,  socker och sötningsmedel.  

Istället har dessa ersatts av fiber ifrån cikoriaroten. fibrerna från cikoriaroten  

förbättrar balansen i tarmfloran och innehåller mindre kalorier än socker.  

efter konsumtion bidrar fibrerna till en lägre blodglukosökning. ”

Balance är en belgisk chokladtillverkare från den lilla staden Evergem. Grundaren Koen Klingele startade företaget 1995 
med visionen att tillverka choklad med respekt för såväl hälsa som natur. I en småskalig produktion började Koen tillverka  
sockerfria chokladkakor som han sålde från sin cykel till lokala företag.  Hans produkter blev snabbt populära och företaget 
började växa.  Idag har produkterna utvecklats - men visionen består. Balance erbjuder ett brett sockerfritt sortiment med 
allt från chokladkakor till sylt.

mjölKchoKlaD meD nöTTeR 
ART nR : [0730] 85 g x 12 
EAn: 5412860004503 

möRK choKlaD meD apelSIn 
ART nR : [0728] 85 g x 12 
EAn: 5412860004480

mjölKchoKlaD 
ART nR : [0729] 85 g x 12 
EAn: 5412860004497

möRK choKlaD 
ART nR: [0727] 85 g x 12 
EAn: 5412860004473

SOCKERFRIA CHOKLADKAKOR - SöTADE MED CIKORI ROT

NYHET
NYHET

NYHET

NYHET
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möRK choKlaD 

ART nR: [8262] 100g x 12
EAn: 5412860120029

VIT choKlaD 

ART nR: [8261] 100g x 12 
EAn: 5412860120050

SOCKERFRIA CHOKLADKAKOR - SöTADE MED MALTITOL

praLInask  - söTad med maLTIToL 
Innehåller 12 st praliner  i  varierande smaker och fyllningar. 
ART nR: [0524]  145g x 8 
EAn: 5412860001496
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72 % möRK choKlaD  
meD KaKonIBS 

ART nR: [8163]  85g x 12
EAn: 5412860001199

möRK choKlaD  
meD apelSIn 

ART nR : [8167]  85g x 12 
EAn: 5412860000161

choKlaD meD RISKRISp 
ART nR: [8364] 85g x 12 
EAn: 5412860120166

choKlaD meD joRDGUBB 
ART nR: [8363]  85g x 12
EAn: 5412860000826

choKlaD 
ART nR: [8365]  85g x 12 
EAn: 5412860120159

mjölKchoKlaD meD 
pISTaGe/manDel/ValnöT 

ART nR: [8164]  85g x 12 
EAn: 5412860000192

SOCKERFRIA CHOKLADKAKOR - SöTADE MED STEVIA

LAKTOS & GLUTEnFRIA CHOKLADKAKOR - BASERAT På RISMJöLK
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Belgiska Perlége grundades i slutet av 80-talet med målet att innovera chokladmarknaden med exceptionella recept på  
sockerfria chokladprodukter som alla kan njuta av. Perlége har under flera år gjort research och tester för att ta fram ett  
sortiment som uppfyller alla krav som en högkvalitativ och exklusiv choklad bör ha. Utan att tumma på kvaliteten har  
Perlége lyckats skapa ett sortiment som inte bara är en smakmässig perfektion- men som även är utan tillsatt socker.  
En perfekt choklad för dig som ställer höga krav på smak och ingredienser men som vill minska på ditt sockerintag.

möRK choKlaD  
& GIanDUja 
ART nR: [3202] 42g x 15 
EAn: 5413777464411

praLInask peTIT - söTad med maLTIToL 

Perfekt  presentask för den som vill unna sig något extra.  

Innehållande 10 st exklusiva belgiska praliner i olika smaker. 

ART nR: [3302] 125g x 6 

EAn: 7040288670475

mjölKchoKlaD meD 
möRK Ganache och 
KaKaonIBS 
ART nR: [3204] 42g x 15 
EAn: 5413777464442

möRK choKlaD meD 
möRK Ganache och 
apelSIn 
ART nR:  [3203] 42g x 15 
EAn: 5413777464404

mjölKchoKlaD meD 
haSSelnöTSpRalIné  
och KRISp 
ART nR: [3206] 42g x 15 
EAn: 5413777464428

SOCKERFRIA CHOKLADKAKOR - SöTADE MED STEVIA
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mjölKchoKlaD meD  
haSSelnöTTeR & SalT 
ART nR: [3106] 85g x 12 
EAn: 5413777464350

mjölKchoKlaD meD  
InGefäRa, cITRon & chIlI 
ART nR: [3103] 85g x 12 
EAn: 5413777464329
 

möRKchoKlaD meD 
apelSIn 
ART nR: [3102] 85g x 12 
EAn: 5413777464305

möRK choKlaD 
ART nR: [3101] 85g x 12 
EAn: 5413777464299

mjölKchoKlaD 
ART nR: [3105] 85g x 12 
EAn: 5413777464343

SOCKERFRIA CHOKLADKAKOR - SöTADE MED STEVIA

NYHET Våren 2019
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eVa peTeR 
Grundare 
08-710 68 26 
eva@popchoklad.se

anDRaS peTeR 
Ekonomi 
08-710 68 22 
peter@popchoklad.se

johan BleIWeISS 
Säljpartner i södra mellansverige & Stockholm 
070-556 11 23 
johan@popchoklad.se

jan SUnDBeRG 
Säljpartner i Mälardalen 
073-375 28 99 
jan@popchoklad.se

mIKael peRneRyD 
Säljpartner i norra mellansverige & Stockholm 
073-501 88 75 
mikael@popchoklad.se

nIKlaS johanSSon 
Säljpartner i norr 
070-337 06 21 
niklas@popchoklad.se

Ulf ljUnGQVIST 
Säljpartner i väst & syd 
073-531 82 03 
ulf@popchoklad.se

malIn WalTRén 
Marknad & Kundsupport 
08-710 68 29 
malin@popchoklad.se

chRISTIna SIGneR 
VD 
08-710 68 27 
christina@popchoklad.se

SaRa malmSTRöm 
Administration & Ekonomi 
08-710 68 21 
sara@popchoklad.se
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