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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 

Italienske specialiteter 
- chokolader fra lager og som produktionsartikler. 
 

 
 

Med Chokolets koncept og viden importeres håndlavet eksklusiv kvalitetschokolade, som er lavet af gode rå-
varer fra Italien. Chokoladen og de andre italienske specialiteter er velegnede til specialbutikker, cafeer og 
hoteller - og til de festlige øjeblikke, gerne med tilførsel af Deres budskab på etiketter og som gavepakninger. 

 
 

 

Nøddecreme. 

Blød cremet chokoladepålæg. 
 

Dess.: 29416702 
Gianduja Praline Nøddecreme, 220 gram. 
Dess.: 294163772 
Nøddecreme Gianduja, 220 gram. 
Dess.: 294163771 
Nøddecreme, hvid, 220 gram. 
Dess.: 294163775 
Nøddecreme, mørk, 220 gram. 

 

   
Pladechokolade 

Hele pladen fuld … 
Cremini 

Italien i en nøddeskal … 
Giandiotto 

- tilbage fra Napoleons tid ... 
 

Pladechokolade. 
Hele pladen fuld af rene, italienske smagsoplevelser. Fokuseret nydelse for øje, næse, gane og mave. En 
plade for enhver smag, som bid for bid lader tankerne rejse til landet, som er så rigt på god smag, gedigne 
råvarer og smukke landskaber. Her er mulighederne for en spændende stribe af pladechokolader, som ikke 
falder i ét med mængden. Lys, mørk eller hvid håndlavet kvalitetschokolade, som er dekoreret med alt, hvad 
hjertet begærer. 
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- hasselnødder, pistacie, rosenblade, chili, lavendel, mandler, rosiner, kokos, bananer, ingefær, lakrids, 
cypriotisk salt og hindbær er blot nogle af varianterne. Traditionen, passionen og det nænsomme håndværk 
bag lader sig ikke fornægte. Smagen er unik og original, fordi råvarerne er ædle, opskrifterne gamle, og 
produktionen særdeles omhyggelig. Hver plade er et ægte kunsthåndværk i sig selv. 
 

  
 

  Ekstra mørk chokolade 85 % - 75 %, Hvid choko- 
lade og hvid chokolade med appelsin og lakrids. 

 

 

             Hvid chokolade med hindbær, med kakaobønner, 
             med pistacienødder, eller med rosenblade. 
 

  
 

              Hvid sukkerfri chokolade, Lys chokolade med hvi- 
              de hjerter, med kokos, eller med pistacienødder. 
 

 

             Lys chokolade med smarties, eller med stevia, 
             Mørk chokolade med blåbær, eller med chili. 
 

            
 

               Mørk chokolade med hasselnødder, med ingefær, 
               med mandel, eller med pistacienødder. 

 

             Mørk chokolade med salt Cypern, med stevia, 
             eller med valnødder. 

 

Chokolade beror bl.a. på kakao, minimum 55.%. 
Ingredienser: Kakaomasse, sukker, kakaosmør, valnødder 4 %, emulgator: sojalecitin, naturlig vanilje aroma. 
Kan indeholde spor af mælk og andet tørret frugt. 

 

Cremini. 
Italien i en nøddeskal og Torinos stolte bud på forførende forkælelse. 
De blødeste og mest cremede stykker nydelse, som smelter på tun-
gen og kærligt krammer smagsløgene. Tilbage står en dyb efterklang 
af den ristede, verdensberømte Piemontehasselnød. 

 

 

 
 

Cremini hvid, klassisk, lys / mørk, Mørk, Stevia 
 

Ingredienser: IGP Piemonte Hasselnødder 40 % (heraf 30 % masse,  
10 % korn), kakaosmør, kakaomas-se, kostfibre (dextrin, inulin, oligofruktose), sødestof: maltitol, sødestof: 
steviolglycosider, emulgator: Sojalecitin, naturlig vanilje aroma. En overdreven indtagelse kan virke affø-
rende. Kan indeholde spor af mælk og andre tørret frugt. 

 

 

 

 

 

Gianduiotto 
- stammer helt tilbage fra Napoleons tid og symboliserer en båd, der vender på hove-
det. Både Gianduiotto og Cremini håndlaves på baggrund af gamle traditioner, og 
hvert eneste stykke behandles med største kærlighed. 
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 Private logo, Hvid, i 200 grams pose. Sølv. 
 Kaffe i 200 grams pose. Brun. Klassisk i 200 grams pose. Guld. 
 

 

 Klassisk guld gaveæske, 220 gram. Klassisk med Italiensk flag. 
 300 gram. Mix gaveæske, 220 gram. Mix gaveæske,  300 gram. 

  
 

 Mørk. 200 gram i pose. Sort, hvid, kaffe eller klassisk. 
 

  Mørk, Stevia eller sukkerfri. 
 

Ingredienser: IGP Piemonte hasselnødder 30 %, sukker, kakaomasse, kakaosmør, sødmælkspulver, emulga-
tor: sojalecitin, naturlig vanilje aromastoffer. Kan indeholde spor af andre tørrede frugter. 
Næringsindhold pr. 100 gram. Energi 608,7 Kcal 2534,4 KJ.. Fedt 46.15 g hvoraf mættet 17,1 gram. Kulhydrater 
37,43 gram, hvor sukkeret 33,95 gram, proteiner 8,4 gram. Kostfibre 4,3 gram. Salt 0,1 gram. 
 

Gianduja Praline. 
Ingredienser: IGP Piemonte hasselnødder 38,5 %, sukker, fedtfattig mælkepulver, kakao 10 - 12, kakao-
smør, solsikkeolie, lactoprotein, emulgator: Sojalecitin. Kan indeholde spor af andre tørrede frugter. Nærings-
indhold (pr. 100 gram.) Kcal. Energi 576,18 Kcal / 2396,73 Kj. Fedt 39,58 gram hvoraf mættet 8,04 gram. 
Kulhydrater 44,59 gram hvor sukkeret 41,14 gram. Protein 10,82 gram. Kostfibre 1,81 gram. Salt 0,28.  
 

 
Nøddecreme Gianduja. 
Ingredienser: Sukker, IGP Piemonte hasselnødder 24 %, solsikkeolie, kakao 10 - 12, fedtfattig mælkepulver, 
emulgator: Sojalecitin. Kan indeholde spor af andre tørrede frugter. Næringsindhold (pr. 100 gram) Kcal. 
Energi 598.11Kcal / 2492,95 Kj. Fedt 43,43 gram hvoraf mættet 3,80 gram. Kulhydrater 46,33 g hvor sukke-
ret 43,92 gram. Protein 6,80 gram. Kostfibre 1,45 gram. Salt 0,21 gram. 
 

Nøddecreme, hvid. 
Ingredienser: Sukker, solsikkeolie, fedtfattig mælkepulver, IGP Piemonte hasselnødder 9 %, kakaosmør, 
emulgator: Sojalecitin. Kan indeholde spor af andre tørrede frugter. Næringsindhold (per 100 gram) Kcal.  
Energi 607,83 Kcal / 2541,79 Kj. Fedt 45.27 gram hvoraf mættet 5,95 gram. Kulhydrater 47,22 gram hvor 
sukkeret 46,48 gram. Protein 5,58 gram. Kostfibre 0,27 gram. Salt 0,13 gram. 
 

Nøddecreme, mørk. 
Ingredienser: Kakao 10 - 12 (28 %), solsikkeolie, sukker, IGP Piemonte hasselnødder 15 %, kakaosmør, 
emulgator: Sojalecitin. Kan indeholde spor af mælk og andre tørrede frugter. Næringsindhold (per 100 gram) 
Kcal. Energi 641,35 Kcal / 2673,43 Kj. Fedt 52,07gram hvoraf Mættet 9,84 gram. Kulhydrater 40,36 gram 
hvor sukkeret 37,65 gram. Protein 3,67 gram. Kostfibre 2,49 gram. Salt 0,35. 
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Dragees. 
Kuglerund forkælelse i smukke glas … 
En oplagt gaveidé til dig selv eller værtinden, der har en sød og kræ-
vende tand. Her bydes på himmerigsmundfulde af en anden verden.  
 

Italien høster op med tyk, blød chokoladeovertræk og henrivende, in-
dre skønhed. 
 

Fællesnævneren for vores mange typer dragee er det skønne, tykke 
chokoladeovertræk. Enten mørkt, lyst eller helt hvidt og iblandet trøffel, 
orange, cappuccino eller kaffe - alt efter Deres smag. Inderst gemmer 
sig ristede hasselnødder, mandler, kaffebønner eller syltet ingefær. 
 

Et helt glas med de skønneste kugler, som kærtegner mundhulen og 
efterlader masser af smag, fylde og tilfredsstillelse. 

 
Standardsortimentet kan bl.a. bestå af: Hasselnød med hvid chokolade. Hasselnød  
med lys chokolade. Hasselnød med mørk chokolade. Hasselnød med nøddecreme og mørk chokolade. Ingefærstykker med mørk cho-
kolade. Kaffebønner med mørk chokolade. Knasende hasselnøddestykker med appelsinchokolade. Knasende hasselnøddestykker 
med citronchokolade. Knasende hasselnøddestykker med mørk chokolade. Mandel citron glaseret med mørk chokolade. Mandel med 
hvid chokolade og frugtsmag. Mandel med hvid chokolade og pistaciesmag. Mandel med hvid chokolade og vindruesmag. Mandel med 
lys chokolade. Mandel med lys chokolade og trøffel. 
 

 

 

 

Biscottini 

- sprøde mandel kager. 
Ingredienser: Hvedemel, sukker, æg, 
smør, 8 % ristede mandler med naturlig 
vaniljearoma. 
 

Cookies 

- med chokolade stykker. 
Ingredienser: Hvedemel, æg, sukker, 
smør, 8 % mørk chokolade. Kakaomasse, 
sukker, kakaosmør, emulgator: soja lecitin, 
naturlig vanilje aroma. 

  
 

Torrone  
- Italiens bud på fransk nougat, intet mindre end en fortryllende nydelse. 
Grundsubstansen er ristede mandler og sød honning, og De kan vælge mellem bløde og knasende varianter. 
Dekorative og smagfulde ingredienser topper oplevelsen. 
 

 

 

 

CREMINO, hasselnøddepasta og mørk chokolade. PANTORRONE, kage, mandel, likør og cho-

kolade. TORRONE, knasende hasselnødder nougat i glaskrukke, 200 gram. TORRONE knasen-
de mandel nougat i glaskrukke, 200 gram. Med mandel, mandel og appelsinchokolade, mandel 
og citronchokolade, mandler og mørk chokolade, og pistacie og mørk chokolade 
 

Ingredienser: Sukker, vegetabilsk fedt (kokos, palmekerneolie, palmeolie, shea,) 
i et variabelt forhold, skum-metmælkspulver, sødmælkspulver, emulgator: sojalecitin, naturlig vanilje aroma), 
mørk chokolade (kakao-pasta, sukker, kakaosmør, emulgator: sojalecitin, naturlig vanilje aroma), creme 
(sukker, vegetabilske olier (palmeolie), sødmælkspulver, skummetmælkspulver, emulgator: soja lecitin, na-
turlig vanilje aroma), ristede hasselnødder, hasselnød pasta, naturlig vanilje aroma. 
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Vinene er hentet hjem direkte hos vinbonden og man har selv 
været med i marken, set druerne hænger i al deres saftspændte ynde, 
og man har beundret de store egetræsfade inde i laden, og bl.a. derfor 
indestås 100 procent for kvaliteten.  

 

Sant Andrea er en vingård i Terracina, syd for Rom. Vinen produce-
res nu i femte generation, og nænsomheden og forståelsen for den ul-
timative smagsoplevelse er gået i arv fra led til led. Vingården er ikke 
pragende i størrelse. Her produceres et mindre antal flaske, og det er 
netop kvalitet frem for kvantitet, der er hele filosofien. Den høje kvalitet 
er adskillige gange blevet præmieret med både sølv og guld i interna-
tionale vinkonkurrencer, og selv etiketterne er for feinschmeckere: 
Mens man nyder et godt glas vin, kan øjet dvæle ved smukke malerier af områdets ku-
perede landskab.  
 

 

Moscato di Terracina DOC 2013. 
Druerne modnes på træerne og efter høsten opbevares dru-
erne i små trækasser, hvorefter de bliver til små guld perler, 
rig på sukker og aromaer til denne unikke dessertvin. 

Intens duft med en elegant harmoni mellem kandiserede frugter, honning, abrikoser og orange blomster. Vinen fremstår med en unik 
og karakteristisk friskhed, ungdommelighed og med smag af gode mineraler. Serveres til søde desserter, abrikos tærter samt medium 
og modne oste. Serveres køligt ved 10 - 12 grader. 

 

Vin af fine entrée, prisbelønnede, symbol af virksomheden, 
stor værdi for pengene. En aperitif eller en skål af fisk søgt, 
skal ledsages af en vin stand til at forbedre smag på ganen 
og efterlade en frugtagtig smag, men intens, frisk og blød, 

men tør på samme tid. Med sine 13 ° grader denne Moscato, en langsom gæring, bevarer duften af de dru-er, det kommer til 100%, 
der er høstet i hånden, udtryk for et unikt mikroklima, forkælede og begunstiget af havets brise. 

 

Circeo DOC hvid 12*. 
Den mest traditionelle hvidvin fra Circeo området. 
Frisk, ung og behagelig hvidvin. Intens duft af blomster og 
tropiske frugter, tør med en god struktur. 

Serveres til fiskeretter, samt alt fra risotto til spaghetti. Serveres køligt ved 8 -10 grader. 

 

Circeo DOC Rosato 12,5*. 
Den rigtige vin til de der elsker at være original uden at ofre 
kvaliteten. 100 % Merlot. 100 % harmoni. 

En frisk og behagelig rosé, intens duft med brombær, jordbær og hindbær. Tør med god struktur og raffine-ret behagelig smag. 
Serveres til appetizer, forretter, kolde retter, kød og fisk, og god til grillede rejer. Serve-res kølig ved 10-12 grader. 

 

Circeo Rosso DOC 12,5*. 
Genopdagelsen af Merlot i dets mest typiske og ægte smag.  
En frisk og frugtagtig rødvin, et godt valg til at genopdage 
skønheden i denne fascinerende drue.  

Intens duft af brombær og kirsebær. Tør med god struktur og behagelig smag. Serveres til grillet kød, kolde retter, pasta og medium 
lageret oste. Serveres ved 16 - 18 grader. 

 

 

Der kan naturligvis tilføres egen etiket på de enkelte flasker, om ønsket. 
 

- ligesom sortimentet også rummer et breds udvalg af mere end 30 blandinger i specialkaffe, deri Bell’Italia og Blend Armonia. 
 

Forhør Dem om sæsonens aktuelle muligheder. 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 
 

 
Se alle de spændende produkter, der får mundvandet til at løbe - lavet af blandt andet af de verdensberømte 
hasselnødder fra Piemonte. 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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