
Spring &  
Easter



Chokolade er ikke bare chokolade – chokolade 
er smag, fylde og fremfor alt personlighed

Moden er også kommet til kakaobønnerne – ”Haut Cocoture” – med det fineste konditor håndværk  
og kompromisløse kvaliteter. Det er skønne traditioner, der føres gennem chokoladesnedkeriets 
tidsmaskine og bliver tidssvarende på smag og kvalitet. Kun det bedste er godt nok.

Vores produkter spejler sig i det nordiske smagsspektra – overrasker – forfører og tager dig med  
rundt i den mest tidsløse- og harmoniske smagsoplevelse, der modigt udfordrer dine chokoladevaner 
…velkommen til et smagsunivers!

Cocoture – kompromisløs chokoladesnedkeri

Varenr. 0180023
250g ass. marcipanæg og multicolour pralinéæg i 

olivengrønt/bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180037
265g brune og guld multicolour pralinéæg i Cocoture Palæ æske (Nyhed)

Varenr. 0180079
500g multicolour pralinéæg i guld, grøn og brun i rund Cocoture Palæ hatteæske (Nyhed)

Varenr. 0180018
140g mix af dragéæg i tre varianter i olivengrønt/

bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180078
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og 
mandler i rund Cocoture Palæ hatteæske (Nyhed)

Varenr. 0180034
95-100g grønne multicolour pralinéæg i  

Cocoture Palæ omslag (kolli 12) (Nyhed)
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Varenr. 0180002
Easter celebration ekskl. glas (Nyhed)

Varenr. 0180020
250g ass. marcipanæg og multicolour pralinéæg 

i bladguld metalæg 

Varenr. 0180035
95-100g guld multicolour 

pralinéæg i Cocoture Palæ 
omslag (kolli 12) (Nyhed)
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Varenr. 0180002
Easter celebration (Nyhed)

Varenr. 0180013
136g mix af marcipanæg og multicolour pralinéæg i olivengrønt/bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180074
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og 

mandler i rund guld hatteæske 

Varenr. 0180071
570g mix familieæske med 2 slags marcipan, 

mandler og pralinéæg i brun æske

Varenr. 0180009
2 x 288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i bladguld og olivengrønt metalæg - dobbeltæske (Nyhed)

Varenr. 0180073
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg 
og mandler i rund guld/olivengrøn hatteæske 

(Nyhed)

Varenr. 0180072
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og 
mandler i rund orange/guld hatteæske (Nyhed)

Varenr. 0180008
288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i olivengrønt/

bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180036
95-100g brune multicolour pralinéæg i Cocoture 

Palæ omslag (kolli 12) (Nyhed)

Varenr. 0180001
Easter gold selection (Nyhed)
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Fyldt chokoladekugle

Varenr. 78-22-1400 
Fløde chokolade med  
et strejf af karamel,  
tvistet i guld  
papir.

Fyldt chokoladekugle

Varenr. 78-22-1825 
Fløde chokolade og  
karamelcrunch og  
havsalt, tvistet i  
lysebrunt  
papir.

Fyldt chokoladekugle

Varenr. 78-22-1800 
Mørk chokolade og  
fyldning med et strejf  
af mint, tvistet i  
mørkebrunt  
papir.

Varenr. 0180063
192g marcipanæg og multicolour pralinéæg i hvid 

æske med brunt bånd

Varenr. 0180065
182g 14 stk. ass. marcipanæg i hvid æske med 

brunt bånd

Varenr. 0180062
90g hvide dragéæg i hvid æske med brunt bånd

Varenr. 0180061
90g mix af dragéæg i hvid æske med brunt bånd

Varenr. 0180075
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og 

mandler i rund brun/perlemor hatteæske 
Varenr. 0180054

150g hvide dragéæg i Cocoture dåse (Nyhed)

Varenr. 0180055
150g guld multicolour pralinéæg i Cocoture dåse 

(Nyhed)

Varenr. 0180015
140g mix af dragéæg i tre varianter i orange 

metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180005
288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i orange 

metalæg 

Varenr. 0180028
352g 8 x 36g marcipanæg + multicolour pralinéæg 

i olivengrønt/bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 00018002
Summer selection with bubbles ekskl. glas (Nyhed)
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Varenr. 0180003
Easter gold with beer ekskl. glas (Nyhed)

Varenr. 0180013
136g mix af marcipanæg og multicolour 

pralinéæg i olivengrønt/bladguld metalæg 
(Nyhed)

Varenr. 0180008
288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i olivengrønt/bladguld metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180073
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og mandler i rund guld/olivengrøn hatteæske (Nyhed)

Varenr. 0180050
95-100g rosa dragéæg bladguld Cocoture 

omslag (kolli 12) 

Varenr. 88-50-5044
40g Mrs. Cow Diva (kolli 4)
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Ingen påske uden chokoladeæg

I dag er chokoladeægget en af de mest populære traditioner i forbindelse 
med påske – både blandt børn og voksne. Det er forbundet med tradition og 
hygge, da det vækker minder fra barndommen om at lave gæk med f.eks. 
bedsteforældre og narre dem til et påskeæg. Et påskeæg koster ikke ret 
meget men værdsættes højt blandt folk i alle aldre...

Varenr. 0180044
140g fyldte chokolader og brune multicolour 

pralinéæg i Dark Selction æske (Nyhed)

Varenr. 0180067
104g 8 stk. ass. marcipanæg 

i sort aflang æske

Varenr. 0180011
136g mix af marcipanæg og multicolour 

pralinéæg i bladguld metalæg 

Varenr. 0180056 
50g multicolour pralinéæg i  

Royal Copenhagen æg (Nyhed)

Varenr. 0180075
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg og 

mandler i rund brun/perlemor hatteæske 

Varenr. 0180064
91g 7 stk. ass. marcipanæg i hvid æske 

med brunt bånd

Varenr. 0180031
240g mørk chokoladeskal med 2 stk. ass. 

36g marcipanæg 
Varenr. 0180038

265g pink og grønne multicolour pralinéæg i aflang Cocoture æske (Nyhed)

Varenr. 0180041
170g 16 stk. marcipanæg, pralinéæg og dragéæg i Cocoture æske

Varenr. 0180039
208g 16 stk. fløde/lakrids og alm. marcipanæg 

i Cocoture æske

Varenr. 0180040
288g 8 stk. mørk/cognac, hvid/orange, 
fløde/lakrids, mørk/alm. marcipanæg i 

Cocoture æske
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Varenr. 0180043
230g mix fyldte chokolader samt grønne og brune multicolour pralinéæg i grøn/brun 

ternet Cocoture æske (Nyhed)

Varenr. 0180042
120g mix af fyldte chokolader og pink multicolour 

pralinéæg i lilla/pink ternet Cocoture æske (Nyhed)

Varenr. 00018001
Summer selection with beer (Nyhed)

Varenr. 0180076
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg 

og mandler i rund hvid hatteæske

Varenr. 30101030
120g mix af marcipan og fyldte chokolader - 

Summer Selection - lille Cocoture æske

Varenr. 30101040
230g mix af marcipan, rommandler og fyldte chokolader - Summer Selection 

- stor Cocoture æske

Varenr. 0180003
Easter gold with 

beer (Nyhed)
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Varenr. 0180080
500g multicolour pralinéæg i guld, grøn og brun 

i rund brun/perlemor hatteæske 

Varenr. 0180047
60g milk chocolate with smart 

easter (kolli 8)

Varenr. 0180006
288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i bladguld 

metalæg 

Varenr. 88-50-5043
40g Mr. Pig Ham (kolli 4)

Varenr. 0180033
225g fløde chokoladeskal med børneslik 

Varenr. 0180048
95-100g multicolour pralinéæg i bladguld 

Cocoture omslag (kolli 12) 

Varenr. 0180052
136g 2 stk. 36g marcipanæg (fløde og mørk) + 

multicolour pralinéæg i bladguld æske 

Varenr. 0180026
352g 8 x 36g marcipanæg + multicolour pralinéæg i bladguld metalæg

Varenr. 0180071
570g mix familieæske med 2 slags marcipan, 

mandler og pralinéæg i brun æske
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Rejs verden rundt med lakrids

En skøn forening af de bedste smage fra det bedste lakrids, det bedste chokolade og de 
bedste vingummier... måske verdens bedste! Martin og Kims rejser har bragt inspirationer  
fra alverdens store byer – modigt komprimeret ned i et lækkert, minimalistisk, smags  
eksperimenterende produkt. Der som det første af sin slags i hele verden serveres for dig i 
en høj, slank flacon æske, der på en gang samler verden, så du kan nyde både Stavanger, 
Hamburg, London og mange andre storbyers særegne smage – salt, sødt, stærkt, mildt og 
cremet. Nyeste medlem af familien er Amsterdam.

Lakridseriet – Det bedste fra hele verden – med lakrids!

Varenr. 0180058
480g 4 stk. Lakridseriet - Stavanger, Oslo, Hamburg, Reykjavik - Påske gaveæske 1

Varenr. 0180081
144g 4 stk. 36g marcipanæg i cellofanpose 

m/gul sløjfe (kolli 10)

Varenr. 0180030
250g 1 stk. New York, 1 stk. San Francisco,  
2 stk. lakrids marcipanæg, 36g Stavanger + 
Hamburg i sort Lakridseriet metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180059
480g 4 stk. Lakridseriet - Helsinki, Copenhagen, Edinburgh, Mexico - Påske gaveæske 2 

Varenr. 0180060
380g Lakridseriet Easter Giftbox - Stavanger, 9 stk. lakridstrøfler, San Francisco og New York 

Varenr. 0180032
240g fløde chokoladeskal med 2 stk. ass. 

36g marcipanæg (Nyhed)

Varenr. 19-10-2030
120g hindbær vingummi med mørk chokolade og 

lakrids - Lakridseriet – Amsterdam (Nyhed)

Varenr. 0180082
208g 3 stk. 52g marcipanæg + 1 stk. 52g 
m/tekst PÅSKE i cellofanpose (kolli 10)
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Goes with...

To gode venner sad på deres yndlings café, og skulle nyde en 
kold øl. De havde lyst til snacks, men udvalget var tørre peanuts af 

udefinerbart herkomst. Lige der fik de ideén til Go Nuts! Go Nuts 
går til hygge, til en kold velskænket øl, et glas sprudlende bobler, 

en cocktail med vennerne før maden og efter maden.

Go Nuts – Shareable time with friends!

Varenr. 0180032
240g fløde chokoladeskal med 2 stk. ass. 

36g marcipanæg (Nyhed)

Varenr. 0180049
95-100g hvide dragéæg bladguld Cocoture 

omslag (kolli 12) 

Varenr. 0180051
95-100g blå dragéæg bladguld Cocoture 

omslag (kolli 12) 

Varenr. 0180053
136g 2 stk. 36g marcipanæg (mørke) + guld multicolour pralinéæg i bladguldæske (Nyhed)

Varenr. 0180027
352g 8 x 36g marcipanæg + multicolour pralinéæg i gult metalæg (Nyhed)

Varenr. 0180012
136g mix af marcipanæg og multicolour 

pralinéæg i gult metalæg (Nyhed)

Varenr. 88-50-5042
40g Mrs. Sheep Dolly (Kolli 4)

Varenr. 0180007
288g 8 stk. 36g ass. marcipanæg i gult 

metalæg (Nyhed)

Varenr. 88-50-5041
40g Mr. Sheep Wolly (kolli 4)
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Fabrjkken
KJA

RAMJEL

The good old days are back 

At tænke sig – i den vildeste fantasi og med det største vovemod – at kunne kombinere ”good old days”, 
de gamle engelske dyder og opskrifter med noget hipt, trendy og tilpas anderledes... & få et væld af ”her 
er alt tilladt” karameller ud af det. Karameller der oser af old school og alligevel tør være anderledes på 
smag og stil. Det er vi lykkedes med – og vi vil gerne dele oplevelsen med dig. 
Byd velkommen til Kjaramjel Fabrjkken – en ny og trendy smag af good old days.

Kjaramjel Fabrjkken – alt er tilladt!

Varenr. 0180057
144g happy easter æske - 4 stk. 36g 

karamel marcipanæg m/hvid deko

Varenr. 0180004
Easter Beergift m/glas
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Varenr. 0180068
216g 6 stk. ass. 36g marcipanæg i sort æske

Varenr. 0180082
208g 3 stk. 52g marcipanæg + 1 stk. 52g 
m/tekst PÅSKE i cellofanpose (kolli 10)

Varenr. 0180077
430g ass. marcipanæg, multicolour pralinéæg 

og mandler i rund sort hatteæske
Varenr. 0180066

104g 8 stk. mørk & fløde/karamel marcipanæg i sort aflang æske

Varenr. 0180067
104g 8 stk. ass. marcipanæg i sort aflang æske

Varenr. 0180031
240g mørk chokoladeskal med 2 stk. ass. 

36g marcipanæg 
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Varenr. 0180016
140g dragéæg i bladguld metalæg 

Varenr. 99-10-8089 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG
i pink folie  

Varenr. 99-10-8092 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG
i blå folie  

Varenr. 99-10-8090 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG
i rød folie  

Varenr. 99-10-8091 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG
i turkis folie  

Varenr. 99-10-8086 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i guld folie  

Varenr. 99-10-8087 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i brun folie  

Varenr. 99-10-8088 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i grøn folie  

Hvis ikke andet er angivet sælges bulkvarer i 1kg poser.

Varenr. 0180083 
1kg 8g MULTICOLOUR PRALINÉÆG 
i mixede foliefarver  

Varenr. 0180056 
50g multicolour pralinéæg i  

Royal Copenhagen æg (Nyhed)

Varenr. 0180084 
1kg 10g HVIDE DRAGÉÆG 
Mørk chokolade med hasselnød praliné

Varenr. 0180085 
1kg 10g ROSA DRAGÉÆG
Mørk chokolade med hasselnød praliné

Varenr. 0180086 
1kg 10g BLÅ DRAGÉÆG 
Mørk chokolade med hasselnød praliné
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Marcipanæg - Fløde lakrids med hvid stribet deko 
Varenr. 0180091 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180097 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180103 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Assorteret smag og deko 
Varenr. 0180105 - 13g marcipanæg ass. - (Kolli 60)
Varenr. 0180106 - 36g marcipanæg ass. - (Kolli 36)
Varenr. 0180107 - 52g marcipanæg ass. - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk pistacie med kobber deko 
Varenr. 0180088 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180094 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180100 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Hvid orange med hvid stribet deko 
Varenr. 0180092 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180098 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180104 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk cognac med orange stribet deko 
Varenr. 0180089 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180095 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180101 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk alm. med mørk stribet deko 
Varenr. 0180087 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180093 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180099 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Fløde karamel med fløde stribet deko 
Varenr. 0180090 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)
Varenr. 0180096 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0180102 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

52g 36g 13g

Varenr. 00018002
Summer selection with bubbles ekskl. glas (Nyhed)

The big 
bunny was 

here!
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Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud er gældende for 
PR Chokolade A/S i 30 dage efter afgivelse. Alle salgspriser er ekskl. 
moms og lokale eksportafgifter, samt evt. indfortoldning (eksport). 

Vejl. udsalgspris er angivet inkl. moms.
Kataloget er gældende til og med den 31. marts 2018.

Alle ordrer leveres ab fabrik. Der henvises til vores øvrige salgs og 
leveringsbetingelser som findes på nedenstående hjemmeside.

GAVEKASSER
LEVERING: Op til 100 stk. afsendelse inden for 48 timer, over 100 stk. 
aftales levering fra ordre til ordre. 

Se vores øvrige sortiment på www.prchokolade.dk.

LINKS OG ANDRE HJEMMESIDER:
www.kjaramjelfabrjkken.dk
www.cocoture.dk 
www.gonuts.dk
www.Lakridseriet.dk
facebook.com/LAKRIDSERIET

KUNDECENTER:  
Salg@prchokolade.dk
tlf.: +45 7553 0122


