
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

  

 

Sommer 2020 med Aalborg chokoladen 
- i et hav af varianter. 
 

Forsød hverdagen for gæster, kunder og personale, og få samtidig lidt reklame ud af det. 
 

Chokolade er en alvorlig sag. Hos Aalborg Chokoladen går indehaver John Aslak Jensen og hans 15 med-
arbejdere aldrig på kompromis med kvaliteten. Hvert eneste stykke chokolade, der finder vej til de specielt 
designede æsker, er produceret i virksomhedens lokaler i Aalborg Øst efter egen opskrift og derefter nøje ud-
valgt. Stykke for stykke. Er der opstået en lille bitte revne, eller mangler der en flis i et hjørne, havner den 
lækre chokolade i stedet i de kasser, som besøgende rundhåndet trakteres med. John Aslak Jensen er op-
rindeligt uddannet kok og tjener, men da han i 2006 fik mulighed for at overtage Aalborg Chokoladen, slog 
han til. Siden har han ikke set sig tilbage. 
  

Vort store udvalg og brede sortiment 

kan glæde den søde tand, og erindrin-

gen om giveren. 
 

Her illustreres et par eksempler fra vort ak-
tuelle katalog.   
 

Alt er benævnt som eksempler og er uden 
forbindende. 
 

Kontakt os for et konkret oplæg. 
 

Alt kan sædvanligvis leveres direkte fra 
fabrik, fra dag til dag. 

 
Dess.: 2941880310 
 

Sommer 2020 

- dragee æske. 
Vægt: ca. 140 gram. 

Dess.: 2941880312 
 

Sommer 2020 
- Kaffe dragee æske. 
Vægt: ca. 140 gram. 

 

Orange mandler, Sød Ch. Lakrids, Ruby mandler, Eukalyptus lakrids og Ch. hasselnødder 
Ch. Hasselnød, Ch. Malt, cappuccino kugler, Moccabønne og Cognackugler 
 

Pris pr. æske, kr. 120,00 
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Dess.: 2941890159 
 

Sommer 2020 

- flødeboller med lemonskum. 
 

Lemon flødeboller på marcipanbund, lemon skum, overtrukket med Lemon chokolade. 
Pakket i kolli af 10 æsker. 
 

Pris pr. æske, kr. 65,00 

 

Allergener. 

I Aalborg Chokoladens produkter kan der være spor af æg, nødder og soja. Desuden anvendes ingre-
dienser med gluten og laktose i vores produktion. Vi fremhæver altid allergener med fed skrift på ingredi-
enslisten på vores produkters emballage. 
 

Opbevaring af chokoladeprodukter. 
For alle produkter i dette katalog gælder det at, det er bedst at opbevare chokoladeprodukterne ved en tem-
peratur mellem 15 - 20 grader. Chokoladeprodukter tåler ikke stærkt lys, såsom direkte sollys. Derfor bør de 
stå mørkt og tørt. Det anbefales desuden ikke at opbevare chokoladeprodukter med marcipan i køleskab, da 
køleskabet afgiver fugt, som i yderste tilfælde kan danne skimmel på marcipanen, da mandelmassen for det 
meste ikke er tilsat konservering. 
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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 vore kunders ønsker og behov. Derfor er de råvarer Aalborg Chokoladen anvender 
valgt med stor omhu, og er 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 Choko-
laden. Vi sætter en ære i at give vore kunder den bedste chokoladeoplevelse, og hvert eneste stykke choko-
lade i vore æsker afspejler derfor både råvarernes kvalitet og håndværket bag. 
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Giv en gave til 

en De holder af 
 
 
 

- eller benyt lejligheden til at illustrere et 
godt partnerskab. 

 
 
 

Alt kan leveres med tilført budskab i form at 
et personligt kort, eller en etiket med Deres 

budskab og logo. 
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Nr. 905004/905005 
 

Chokolade creme 

Vægt 35/180 gram. 
Ean: 5 704013-905004/905005 

 
Vor Chokoladecreme 

- smager af chokolade/nougat 
- let at påføre brødet. 

 
Kolli á 15 stk. store glas - Kolli á 20 stk. små glas. 
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