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Påskekatalog

NYHED

NYHED  - det skal smages!
Den nye 4. chok� ade Ruby
Chok� aden �  lidt s� lig

med den dejligste hindbærganache
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HISTORIEN OM AALBORG CHOKOLADEN

Aalborg Chokoladen producerer eksklusivt håndlavet chokolade i høj kvalitet.
Vores chokolade fremstilles efter gamle traditioner og af opskrifter, 

der er gået i arv fra et af Aalborgs fineste konditorier tilbage i 1930’erne, Konditori Kristine.

Vi ønsker at udvikle produkter og smagssammensætninger,
der tager udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov.

Derfor er de råvarer Aalborg Chokoladen anvender valgt med stor omhu og blandt de bedste i verden.
Chokoladen stammer fra Tanzania og Grenada og har et kakaoindhold på op til 70%.

Marcipanen fremstilles af mandler fra Spanien og Californien og består af en mandelmasse på op til 66%.
Både chokoladebasen og marcipanen laves eksklusivt til netop Aalborg Chokoladen.

Vi sætter en ære i at give vores kunder den bedste chokoladeoplevelse, og hvert eneste stykke chokolade i
vores æsker afspejler derfor både råvarernes kvalitet og håndværket bag.

12 ½ års lidenskab og erfaring i hvert et stykke lavet med kærlighed

Direktør/Indehaver
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Nr. 50210/50211/50212

AC Vagtel påskeæske
Bestående af fyldte dessertæg.

Karamel, lakrids, blåbær,
pebermynte, passion, nougat,

lime og hindbær

Vægt ca. 80 g/160 g/ 240g
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Nr. 254
Klassisk stor chokoladeskal

mørk 

Vægt ca. 725 g

Nr. 255/2555

Klassisk lille chokoladeskal
mørk, lys

Vægt ca. 225 g/225 g

Nr. 279/2799

Klassisk mellem chokoladeskal
mørk, lys

Vægt ca. 380 g/380 g

Påskeskall�
Klassiske chok�ade påskeskall� med dess�tchok�ade,

k�fekt, �øffelkugl� og nat�ligvis v�es fyldte vagtelæg.
Påskeskall�ne pakket i cellofan og de flo�este designæsk�.

Delikate vagtelæg
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Nr. 151/1511

Marcipanæg,
classic

Nr. 155/1555

Marcipanæg,
lakrids

Nr. 157/1577

Marcipanæg,
karamelliseret

Nr. 159/1599

Marcipanæg,
lemon

Nr. 158/1588

Marcipanæg,
hindbær

Nr. 160/1600

Marcipanæg,
blåbær

Nr. 152/1522

Marcipanæg,
nougat

Påskeæg
10 m�cipanæg, vægt ca. 35 g.

Fåes løs pakket og i cellofan

Nr. 50201

Påskeæske med
4 stk. marcipanæg.

Classic, lemon, nougat,og lakrids

Vægt ca. 120 g

Nr. 50204

Påskeæske med 4 stk. marcipanæg og dragée.
Classic, lemon, nougat, lakrids,

vagtelæg, folieæg og dragée

Vægt ca. 240 g

Nr. 50203

Påskedragée æske.
Vagtelæg, folieæg

og dragée

Vægt ca. 120 g

Orange
mandler Folieæg VagtelægRuby

mandler
Lemon
mandler

NYHED

Nr. 50202

Påskeæske
med 8 stk. marcipanæg. 
Classic, karamelliseret,

blåbær, nougat, lemon, cognac,
hindbær og lakrids.

Vægt ca. 240 g

NYHED

Nr. 153/1533

Marcipanæg,
pistacie

PISTACIE

Nr. 154/1544

Marcipanæg,
orange

ORANGE

Nr. 156/1566

Marcipanæg,
cognac

COGNAC



Nr. 50204

Påskeæske med 4 stk. marcipanæg og dragée.
Classic, lemon, nougat, lakrids,

vagtelæg, folieæg og dragée

Vægt ca. 240 g
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Nr. 17002

Vagtelæg
Chokolade/marcipan

med sukkerskal
Vægt ca. 90/100 g

Nr. 17001

Dragée
Lemon mandler,

rubymandler, orange mandler
og vagtelæg

Vægt ca. 90/100 g

Nr. 17003

Folieæg
Med 4 forskellige smage

Vægt ca. 90/100 g

Nr. 70660

Chokoladeæg i folie (Bulk vare) 
Nougat, karamel, pebermynte, 

 helstøbt i mørk chokolade
Vægt 1,25  kg

Nr. 70670

Vagtelæg (Bulk vare)
Chokolade/marcipan

med sukkerskal
Vægt 1,25  kg

Nr. 17112

Vagtelæg
Mulepose incl. 100 stk

Vægt ca. 10 g.

NYHED

Nr. 70680

Blandet påske dragee (Bulk vare)
Vagtelæg, folieæg, rubymandler, 
orangemandler og lemonmandler

Vægt 1,25  kg



6

Nr. 90323

Box med 26 stk. flowpack hjerter
(God påske)

Vægt 750 g

M�cipanhj�t�
V�es m�cipan � lavet af

de bedste spanske valenciamandl�,
med en mandelmasse � til 66%.

Nr. 90180/90181

Påske flødeboller Nougat, 6 stk./40 stk.

Vægt ca. 100/600 g

Nr. 90183/91183

Påske flødeboller Pistacie, 6 stk./40 stk.

Vægt ca. 100/600 g

N�gat Påske Flødeb�l�
M�cipanbund med n�gat, vaniljeskum,

lys chok�ade og pyntet med
k�amellis�et hasselnød.

Pistacie Påske Flødeb�l�
M�cipanbund med pistacie, pistacieskum,

mørk chok�ade og pyntet med
pistaciek�n�.



M� cipanhj� t� 
V� es m� cipan �  lavet af

de bedste spanske valenciamandl� ,
med en mandelmasse �  til 66%.

Påskeh� � 
Chok� ade til både børn & voksne

Nr. 50148/50149/50150

Påskehare i stor æske
Mørk, lys og hvid

Vægt ca. 200 g

Nr. 50154

Påskeharer i æske
3 stk. mørk, lys og hvid

Vægt ca. 150 g

77

Nr. 2411/2412

Ballonæg på fod,
Lys chokolade/mørk chokolade

Vægt 110 g

Nr. 238/2388

Tom påskeskal med dråbekant
Lille mørk/lille lys

Vægt 100 g

Nr. 247/2477

Tom påskeskal med dråbekant
Mellem  mørk/mellem lys

Vægt 140 g

Nr. 90153

Tom påskeskal med dråbekant
Stor mørk

Vægt 225 g

Påskeskall� 
T� me skall�  sælges ved køb af v� es dess� tchok� ade,

� øffelkugl� , k� fekt ell�  lignende
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www.aalborgchokoladen.dk

Administration/Produktion
Aalborg Chokoladen v/ John Aslak Jensen · Troensevej 4M · 9220 Aalborg Ø · Danmark 
Tel. +45 9813 1070 · info@aalborgchokoladen.dk · CVR.nr. 29842957

Butik
Aalborg Chokoladen Store · John F. Kennedy Plads 3A · 9000 Aalborg  · Danmark
Tel. +45 9813 1070 · info@aalborgchokoladen.dk · CVR.nr. 36958847

     Facebook.com/aalborgchokoladen

 Instagram @aalborg_chokoladen

Salg
Jylland/Fyn: Berit Wadsbach Vistisen, tlf. 2752 9072
Sjælland/Øerne: Leif Andersen, tlf. 9813 1070
Udland: John Aslak Jensen, tlf. 2070 9156

Ordre bestilling
 Tel. +45 9813 1070 ·  info@aalborgchokoladen.dk
Fra bestilling til levering går der ca.  2-4 dage.




