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Hvordan vil I sige
glædelig jul i år?

En gave fra Ole Chokolade er pakket i eksklusive, håndfoldede 
gaveæsker, som understreger chokoladens kvalitet og udtryk

Hos Ole Chokolade har vi altid masser af gode forslag til

din virksomheds julehilsen. Dem kan du se på de næste sider

og selvfølgelig på olechokolade.dk

Kig vores katalog igennem og se, hvordan vi arbejder - med de

fineste håndlavede chokolader og med en indpakning,

der kan blive helt jeres egen..



- til dine søde kollegaer

- for den gode energi

 - til den gode relation - for at skabe glæde - for det gode samarbejde

- en ekstra overraskelse - for en god indsats

- som et ekstra skulderklap - bare fordi det er jul

Hvordan vil I sige
glædelig jul i år?

Fortæl hvem du vil begave - så kvitterer vi med gode 
forslag, der passer til dit budget. 

En gave fra Ole Chokolade er pakket i eksklusive, håndfoldede 
gaveæsker, som understreger chokoladens kvalitet og udtryk

Hos Ole Chokolade har vi altid masser af gode forslag til

din virksomheds julehilsen. Dem kan du se på de næste sider

og selvfølgelig på olechokolade.dk

Kig vores katalog igennem og se, hvordan vi arbejder - med de

fineste håndlavede chokolader og med en indpakning,

der kan blive helt jeres egen..



Bliv set i 24 dage og forlæng 
eksponeringen af jeres logo

Gør gaven personlig. Få trykt jeres logo på årets julekalender. 

Vi pakker og leverer, så det er nemt for jer. 24 lækkerier til hele december indpakket i folie.

0 4

359,-
Vejl. Udsalgspris

A

A) LUKSUS JULEKALENDER M/ HÅNDLAVEDE CHOKOLADER, JULEFIGURER, MANDLER OG CHOKOLADESTANG: Varenr. 7009/ Vægt: 328 gr.



Bliv set i 24 dage og forlæng 
eksponeringen af jeres logo

Gør gaven personlig. Få trykt jeres logo på årets julekalender. 

Vi pakker og leverer, så det er nemt for jer. 24 lækkerier til hele december indpakket i folie.

Vi har designet en ny og eksklusiv julekalender, der bag hver låge gemmer  

på to stykker chokolade, så den nemt kan deles med én man holder af.

Bag låge nr. 24 gemmer der sig hele 4 stykker chokolader.
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399,-
Vejl. Udsalgspris

B

B) DELE JULEKALENDER M/ 2X23 & 1X4 STK. HÅNDLAVEDE CHOKOLADER: Varenr. 3090/ Vægt: 550 gr.A) LUKSUS JULEKALENDER M/ HÅNDLAVEDE CHOKOLADER, JULEFIGURER, MANDLER OG CHOKOLADESTANG: Varenr. 7009/ Vægt: 328 gr.
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C) JULEÆSKE 2021  M/9 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7053 / Vægt 99 gr.   
D) JULEÆSKE 2021 M/18 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7054 / Vægt 198 gr.  

99,-
Vejl. Udsalgspris

C

184,-
Vejl. Udsalgspris

D
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E) JULEÆSKE 2021 M/24 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7055 / Vægt 264 gr.  
C) JULEÆSKE 2021  M/9 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7053 / Vægt 99 gr.   

D) JULEÆSKE 2021 M/18 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7054 / Vægt 198 gr.  

Har dine kunder og kollegaer været søde i år?
Gaveæsker fyldt med lækkerier, skuffer heldigvis aldrig.

235,-
Vejl. Udsalgspris

E



Julegaven handler ikke om at få noget igen. 
Den handler om, at skabe glæde og vise, at personen 

eller relationen er vigtig og værdsat.



Julegaven handler ikke om at få noget igen. 
Den handler om, at skabe glæde og vise, at personen 

eller relationen er vigtig og værdsat.
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F) JULEÆSKE 2021 – FOLD UD: Varenr. 3021 / Vægt 448 gr. 

340,-
Vejl. Udsalgspris

F
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F) JULEÆSKE 2021 – FOLD UD: Varenr. 3021 / Vægt 448 gr. 

I en travl hverdag kan det være svært at få sagt tak.
Så kast jer ud i det - giv et skulderklap i julens travle tid.



Julegaver i jeres design
- det er lige os!
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Hos Ole Chokolade har vi vores eget trykkeri - og 

hver morgen starter vi produktionen - og trykker, 

stanser og præger med en fleksibilitet, der giver 

unikke muligheder for at give dine chokoladegaver 

det personlige touch, der huskes: Dit logo på låget, 

et personligt kort i æsken eller en hilsen 

på banderolen.

FSC Certificeret
Vi benytter karton fra en bæredygtig produktion, 

der er FSC certificeret og som bidrager til lang-

sigtede bæredygtige miljøforhold 
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Vi har eget trykkeri og kan derfor levere gaveæsker med tryk  
og præg efter eget valg og design.



Skal der lidt sødt på mødebordet op til jul? 
Så forkæl gæsterne med vores dessertchokolader
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G) JULEÆSKE 2021 M/36 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7056/ Vægt 396 gr.  

Der er plads til jeres 
eget julebudskab

340,-
Vejl. Udsalgspris

G
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H) JULEÆSKE 2021 M/50 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7057 / Vægt 550 gr.  G) JULEÆSKE 2021 M/36 STK. DESSERTCHOKOLADE: Varenr. 7056/ Vægt 396 gr.  

 Afsender på æsken bliver tydelig, når I tilføjer en banderole 
i jeres farve og med jeres logo.

410,-
Vejl. Udsalgspris

H





Vores dessertchokolader og nougatreder er som alle vores  
produkter håndlavede.
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I) ROULADEBRØD: Varenr. 1691/ Vægt: 1000 gr. / J) MARCIPANBRØD: Varenr. 1621/ Vægt: 500 gr.
K) MARCIPANBRØD: Varenr. 1611/ Vægt: 350 gr.

L) MARCIPANHJERTE M/ “GOD JUL” TEKSTEN: Varenr. 7001/ Vægt: 200 gr. 
M) MARCIPANHJERTE M/ EGEN TEKST: Varenr. 6006/ Vægt: 200 gr.

185,-
Vejl. Udsalgspris

M

175,-
Vejl. Udsalgspris

L

Et langt eller et kort
juleeventyr ...

Vores marcipan- og rouladebrød er som alle vores produkter håndlavede.

Marcipanbrødet er en klassiker, der aldrig går af mode - og

når man smager den ægte vare, så ved man hvorfor.

560,-
Vejl. Udsalgspris

I

295,-
Vejl. Udsalgspris

J

200,-
Vejl. Udsalgspris

K



Kvalitet kan smages



Kvalitet kan smages
Hos Ole Chokolade finder du alt, hvad du har brug for til den søde juletid. 

Gå på opdagelse i vores brede julesortiment af kvalitetschokolader,

og sammensæt det med lokale specialiteter som f.eks. øl, kaffe og portvin.

Mulighederne er mange.

Vores minimumsproduktion er nærmest ikke 
eksisterende og vi hjælper altid gerne med individuelle 

løsninger og sparring der kan løfte din gave.
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N) VIST EKSEMPEL: Vejl. Udsalgspris 550,- 

550,-
Vejl. Udsalgspris

N



Som standard tilbyder vi æsker i hvid og guld. 



Som standard tilbyder vi æsker i hvid og guld. 
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Én dele-ud æske,
med mange muligheder.

Den store hvide æske er både solid, smuk og elegant lukket med magnet 
og sløjfe. Men hvad skal der i? Hvis du fortæller os, hvem du vil begave, 

kvitterer vi med gode forslag, der passer til dit budget. 
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Én dele-ud æske,
med mange muligheder.

Vores luksusstykker er lidt større end vores alm. dessertchokolader. 

Luksusstykker findes i 6 forskellige smagsnuancer. 

Chokoladen er oplagt til gæster, møder eller som firmagave.

O) DELE UD ÆSKE, LILLE M/ 28 LUKSUSSTYKKER, 15 PS. 2 STK. MANDLER, 12 STK. BLANDEDE CHOKOLADEBAR: Varenr. 2131/ Vægt: 612 gr.
P) DELE UD ÆSKE, STOR M/ 55 LUKSUSSTYKKER, 25 PS. 2 STK. MANDLER, 25 STK. BLANDEDE CHOKOLADEBAR: Varenr. 2132/ Vægt: 1.215 gr.

499,-
Vejl. Udsalgspris

O

999,-
Vejl. Udsalgspris

P





Ole Chokolade er båret af kærligheden til den
traditionelle smag af kompromisløs kvalitet  

og stolte håndværksmæssige traditioner
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De rene råvarer

Bæredygtig chokolade

Hvert stykke er skabt med omhu og passion.
Og det er vel essensen af en god gave?
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De rene råvarer

Bæredygtig chokolade

Den rene smag af jul begynder længe før, vi kan skimte højtiden i  

horisonten. Vores samarbejdspartner, én af Lübecks ældste og mest

anerkendte marcipanproducenter, samler den søde, runde smag af mandler, sukker 

og vand i den reneste marcipan - og en nougat produceret med respekt for

hasselnøddens karakter. Et solidt partnerskab etableret i 1960’erne 

- og løftet videre gennem 3 generationer

Chokolade er et levebrød for nogle af verdens fattigste familier  

omkring ækvator. Dem støtter I, når I vælger Ole Chokolade  

- for vi arbejder udelukkende med certificeret bæredygtig chokolade fra Callebaut.

Læs mere på www.cocoahorizons.org



OLE CHOKOLADE APS
Bygmarken 2  /  DK-6000 Kolding  /  +45 75 56 55 33  /  info@olechokolade.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på olechokolade.dk 
og få lækkerier direkte i din indbakke. Følg os på LinkedIn, Instagram 

eller Facebook og bliv inspireret @olechokolade


