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

Moden er også kommet til kakaobønnerne – ”Haute cocoture” – med 
det fineste konditorhåndværk 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 smagsspektrum – overrasker, 
forfører og tager dig med rundt i den mest tidsløse og harmoniske 

smagsoplevelse, der modigt udfordrer dine chokoladevaner  
– velkommen til et smagsunivers!

Cocoture – kompromisløst chokoladesnedkeri.

Varenr. 23006
Nature easterbox all chocolate 

NYHED
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Varenr. 220160
180g mix af dragéæg i hvid og brun og nougat pralinéæg 

i folie i yellow/gold spring Cocoture gift selection
NYHED

Varenr. 220241
180g 5 stk. 36g marcipanæg i påskekalender

NYHED

Varenr. 220180
200g mix af karameller, påskeskum og nougat pralinéæg i 

folie i yellow/gold Cocoture metalæg 
NYHED

Varenr. 220265
95-100g brune dragéæg med 

stracciatella i hvid Cocoture dragébox
(kolli 12)
NYHED

Varenr. 220251
430g assort fyldte chokolader, fyldte chokoladekugler  
og lakrids med champagne/passion i guld hatteæske 

NYHED
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Varenr. 220183
168g mix af kobber, lyserøde, guld og lysegrønneCocoture 

fyldte chokoladekugler i yellow/gold Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220234
142g 2 stk. 36g marcipanæg (fløde og mørk) + 70g brune 

dragéæg i Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220290
95-100g nougat pralinéæg i Cocoture dragébox

(kolli 12)
NYHED

Varenr. 220292
95-100g nougat pralinéæg i lyserød 
folie i Cocoture dragébox (kolli 12) 

NYHED

Varenr. 220175
360g mix af kobber, lyserøde, guld og lysegrønne Cocoture 

chokoladekugler i yellow/gold Cocoture gift selection
NYHED

Varenr. 220182
200g mix af karameller, påskeskum og nougat pralinéæg  

i folie i white/gold Cocoture metalæg
NYHED
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Varenr. 23004
Nature easterbox with beer NYHED
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Varenr. 220260
95-100g nougat pralinéæg i hvid  

Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220167
200g mix af fyldte chokoladeæg, dragéæg og assort marcipanæg  

i white/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220225
550g 36g marcipanæg og nougat 
pralinéæg i Cocoture big easter

NYHED

Varenr. 220186
143g 11 x 13g marcipanæg i  

yellow/gold Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220263
95-100g nougat pralinéæg i grøn folie  

i hvid Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220188
143g 11 x 13g marcipanæg i white/gold Cocoture metalæg

NYHED
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Varenr. 220296
60g påskeskum i Cocoture dragébox

NYHED

Varenr. 220170
270g mix af fyldte chokoladeæg, assort marcipanæg og  

dragé æg i yellow/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220233
142g 2 stk. 36g marcipanæg (fløde og mørk) + 70g lakrids 

med champagne/passion i Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220195
252g luksus mix af dansk producerede marcipanæg og 
fyldte chokoladeæg i yellow/gold Cocoture metalæg

NYHED

Varenr. 220222
590g nougat pralinéæg og Cocoture fyldte  

chokoladekugler i Cocoture big easter
NYHED

Varenr. 220185
168g mix af guld, lilla, kobber og lavendel Cocoture fyldte  

chokoladekugler i white/gold Cocoture metalæg
NYHED
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Varenr. 220172
270g mix af fyldte chokoladeæg, assort marcipanæg og dragé 

æg i white/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220177
270g mix af fyldte chokoladeæg, assort marcipanæg og dragé 

æg i white/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220224
500g mix af guld, lilla, kobber og lavendel Cocoture fyldte 

chokoladekugler i Cocoture big easter
NYHED

Varenr. 220191
280g nougat pralinéæg i folie i white/gold Cocoture metalæg

NYHED

Varenr. 220189
280g nougat pralinéæg i folie i 
yellow/gold Cocoture metalæg

NYHED
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Varenr. 220280
95-100g nougat  
pralinéæg i grøn  

Cocoture dragébox 
(kolli 12)
NYHED

Varenr. 220284
95-100g hvide  
dragéæg med  

stracciatella i grøn  
Cocoture dragébox  

(kolli 12)
NYHED

Varenr. 220281
95-100g  

nougat pralinéæg i guld  
folie i grøn Cocoture  
dragébox (kolli 12)

NYHED

Varenr. 23003
Natur påske med øl.

NYHED10



Varenr. 220285
95-100g brune dragéæg med stracciatella 

i grøn Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED

Varenr. 220286
60g påskeskum i grøn  

Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220282
95-100g nougat pralinéæg i lyserød folie 

i Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220255
430g assort Cocoture fyldte chokoladekugler, marcipanæg 

og brune dragéæg i grøn Cocoture hatteæske
NYHED

Varenr. 220211
156g mix af 8 stk. fyldte 

chokoladeæg og marcipanæg 
samt nougat pralinéæg i grøn 

Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220208
152g 8 stk. fyldte chokoladeæg og nougat  

pralinéæg i grøn Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220209
156g mix af 8 stk. fyldte chokoladeæg og marcipanæg samt 

nougat pralinéæg i hvid Cocoture æske
NYHED
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Varenr. 220252
430g assort fyldte chokolader, fyldte chokoladekugler og 

lakrids med champagne/passion i grøn Cocoture hatteæske
NYHED

Varenr. 220205
75g mix af 6 stk.  

fyldte chokoladeæg og  
marcipanæg i grøn  

Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220273
95-100g nougat pralinéæg i grøn folie 

i sort Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220271
95-100g nougat pralinéæg i guld folie  

i sort Cocoture dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220212
75g hvide og brune dragéæg  

i grøn Cocoture pyramide
NYHED

Varenr. 220210
156g mix af 8 stk.  

fyldte chokoladeæg  
og marcipanæg samt  
nougat pralinéæg i  
sort Cocoture æske

NYHED
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Varenr. 220249
430g assort marcipanæg, nougat pralinéæg 

i folie og mandler i rund grøn Cocoture 
hatteæske

NYHED

Varenr. 220202
72g 6 stk. fyldte chokoladeæg i grøn Cocoture æske

NYHED

Varenr. 220207
152g 8 stk. fyldte chokoladeæg og nougat pralinéæg i sort Cocoture æske

NYHED

Varenr. 220283
95-100g nougat  

pralinéæg i grøn folie  
i grøn Cocoture  

dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220270
95-100g nougat  

pralinéæg i  
sort Cocoture  

dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220274
95-100g hvide  
dragéæg med  

stracciatella i sort  
Cocoture dragébox  

(kolli 12)
NYHED
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Varenr. 23001  
Easter giftbox med øl

NYHED
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Varenr. 220272
95-100g nougat pralinéæg  

i lyserød folie i sort Cocoture  
dragébox (kolli 12)

NYHED

Varenr. 220276
60g påskeskum i sort Cocoture 

dragébox (kolli 12)
NYHED

Varenr. 220187
143g 11 x 13g marcipanæg i green/gold Cocoture metalæg

NYHED

Varenr. 220171
270g mix af fyldte chokoladeæg, assort marcipanæg og dragé 

æg i green/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220184
168g mix af guld, sorte, lysegrønne og stålgrå Cocoture 
fyldte chokoladekugler i green/gold Cocoture metalæg

NYHED

Varenr. 220193
250g fyldte chokolader og nougat pralinéæg i folie i green/

gold Cocoture metalæg
NYHED
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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 at give et påskeæg. 
Et påskeæg koster ikke ret meget 
men værdsættes højt blandt folk i 
alle aldre...

Varenr. 220181
200g mix af karameller, påskeskum og 
nougat pralinéæg i folie i green/gold 

Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220196
252g luksus mix af dansk 

producerede marcipanæg og 
fyldte chokoladeæg i green/

gold Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220275
95-100g brune dragéæg med stracciatella  

i sort Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED

Varenr. 220161
180g mix af dragéæg i hvid og brun og nougat pralinéæg i 

folie i green/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220254
430g assort Cocoture 

fyldte chokoladekugler, 
marcipanæg og 

brune dragéæg i guld 
hatteæske

NYHED
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Varenr. 220190
280g nougat pralinéæg i folie i green/gold Cocoture metalæg

NYHED

Varenr. 220201
72g 6 stk. fyldte chokoladeæg i sort Cocoture æske

NYHED

Varenr. 220204
75g mix af 6 stk. fyldte chokoladeæg og marcipanæg  

i sort Cocoture æske
NYHED

Varenr. 220176
360g mix af guld, sorte, lysegrønne og stålgrå Cocoture chokoladekugler  

i green/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED

Varenr. 220166
200g mix af fyldte chokoladeæg, dragéæg og assort marcipanæg  

i green/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)
NYHED
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Varenr. 220221 
Royal Copenhagen skålsæt, mix af 108g nougat pralinéæg i guld og 

brun folie, 2 fyldte chokoladeæg og 1 x 36g marcipanæg  
NYHED

Varenr. 220264
95-100g hvide dragéæg 
med stracciatella i hvid 

Cocoture dragébox
(kolli 12)  
NYHED

Varenr. 220261
95-100g nougat 

pralinéæg i guld folie i 
hvid Cocoture dragébox

(kolli 12)
NYHED
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Varenr. 220220
Royal Copenhagen termokrus sæt, mix af nougat pralinéæg i guld og brun folie, 2 fyldte chokoladeæg og 1 x 36g marcipanæg

NYHED
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Varenr. 23005
Nature easterbox with bobles

NYHED
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Varenr. 220162
180g mix af dragéæg i hvid og brun og nougat pralinéæg  
i folie i white/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6)

NYHED

Varenr. 220194
250g fyldte chokolader og nougat pralinéæg i folie  

i white/gold Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220242
200g dragéæg og nougat pralinéæg i påskekalender

NYHED

Varenr. 220223
650g fyldte chokoladeæg, 

marcipanæg, frøer og nougat 
pralinéæg i Cocoture big easter

NYHED

Varenr. 220295
95-100g brune dragéæg med stracciatella i 

Cocoture dragébox (kolli 12)  
NYHED

Varenr. 220293
95-100g nougat pralinéæg i grøn folie 

i Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED
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Varenr. 220266
60g påskeskum i hvid  

Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED

Varenr. 220200
72g 6 stk. fyldte  

chokoladeæg i hvid  
Cocoture æske

NYHED

Varenr. 220203
75g mix af 6 stk.  

fyldte chokoladeæg  
og marcipanæg i hvid 

Cocoture æske 
NYHED

Varenr. 220206
152g 8 stk. fyldte chokoladeæg og nougat pralinéæg i hvid Cocoture æske 

NYHED

Varenr. 220262
95-100g nougat pralinéæg i lyserød 

folie i hvid Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED

Varenr. 220192
250g fyldte chokolader og 
nougat pralinéæg i folie i  

yellow/gold Cocoture  
metalæg
NYHED
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Varenr. 220049 
450g Cocoture fyldte chokoladekugler i solgul, lysegrøn og lavendel, 

marcianæg og fyldte æg i hvid giftbag i hvid Cocoture box 
NYHED

Varenr. 220046 
450g Cocoture fyldte chokoladekugler i guld, lilla og lavendel, marcipanæg  

og fyldte æg i guld giftbag i hvid Cocoture box 
NYHED 

Varenr. 220165
200g mix af fyldte chokoladeæg, dragéæg og assort  

marcipanæg i yellow/gold spring Cocoture gift selection (kolli 6) 
NYHED

Varenr. 220197
252g luksus mix af dansk producerede marcipanæg og  

fyldte chokoladeæg i white/gold Cocoture metalæg
NYHED

Varenr. 220291
95-100g nougat pralinéæg i guld folie 

i Cocoture dragébox (kolli 12) 
NYHED

Varenr. 220294
95-100g hvide dragéæg med stracciatella  

i Cocoture dragébox (kolli 12)  
NYHED
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Varenr. 0220251
350g brune 

dragéæg i hvid 
Palæ hatteæske.

Nyhed

Varenr. 200123
600g fyldte chokoladeæg, nougat pralinéæg 

i folie og dragéæg i rund gul Palæ æske

Varenr. 220122
600g fyldte chokoladeæg, nougat pralinéæg 

i folie og dragéæg i rund hvid Palæ æske

Varenr. 200056
95-100g brune dragéæg med 
stracciatella i Cocoture Palæ 

dragébox (kolli 8)

Varenr. 200055
95-100g hvide dragéæg med 
stracciatella i Cocoture Palæ 

dragébox (kolli 8) 
NYHED

Varenr. 220037
60g påskekum i Cocoture 

Palæ dragébox (kolli 8) 
NYHED

Varenr. 200033
95-100g nougat pralinéæg  
i  Cocoture Palæ dragébox 

(kolli 8) 

Varenr. 200035
95-100g nougat  

pralinéæg i guld folie i  
Cocoture Palæ dragébox 

(kolli 8)

Varenr. 200034
95-100g nougat  

pralinéæg i grøn folie i 
Cocoture Palæ dragébox 

(kolli 8)

Varenr. 200036
95-100g nougat pralinéæg i 
lyserød folie i Cocoture Palæ 

dragébox (kolli 8) 
NYHED
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Varenr. 220253
430g assort fyldte chokolader, fyldte chokoladekugler og 
lakrids med champagne/passion i hvid Palæ hatteæske

NYHED

Varenr. 220117
220g fyldte  

chokoladeæg &  
lakrids m. hvid  

chokolade og strejf  
af hindbær  

Varenr. 220259
100g nougat pralinéæg 

i guld og grøn folie i 
rund Palæ æske

Varenr. 220038
108g 6 stk. fyldte 

chokoladeæg i aflang 
Cocoture Palæ æske 

Varenr. 220256
430g assort Cocoture fyldte chokoladekugler, marcipanæg 

og brune dragéæg i hvid Palæ hatteæske

Varenr. 220250
430g assort marcipanæg, nougat pralinéæg i folie og mandler  

i rund hvid Palæ hatteæske 

Varenr. 220124
825g fyldte chokoladeæg, nougat pralinéæg 

i folie og dragéæg i rund hvid Palæ æske
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Varenr. 23002 
Big bunny with beer

NYHED

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 medlemmer af familien er Tokyo og Rio.

Lakridseriet – Det bedste fra hele verden – med lakrids!

Varenr. 220244 
440g 4 stk. Lakridseriet - Geneva, Berlin, Stavanger og Rio i gul Lakridseriet æske

NYHED
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18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Lakrids og hvid)

Varenr. 0220115

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Orange og mørk)

Varenr. 0220125

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Nougat & fløde).  

Varenr. 0220135

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Karamel og mørk)

Varenr. 0220127

18g assorterede  
fyldte chokolade deko æg  

(kolli 54).   
Varenr. 0220116Varenr. 23000

Easter giftbox “grønne” mini frøer
NYHED
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Varenr. 220105
13g assort marcipanæg -  

flowpakket (kolli 60)
NYHED

Varenr. 0220147
1kg 10g mix af smiley i  

hvid og fløde chokolade  
(kolli 100).  

Varenr. 220132
12g assort fyldte chokoladeæg (kolli 70)

NYHED

EASTER  
SPRING

...are finally here 
&

Varenr. 220108  
40g fladt marcipanæg -  

golden chokolade og deko i  
hvid chokolade (kolli 30)

NYHED

Varenr. 220131 
12g fyldte æg i mørk chokolade med 

havtorn og ananas (kolli 70)
NYHED

Varenr. 220130
12g fyldte æg i hvid chokolade  

med hindbær (kolli 70)
NYHED

Varenr. 220129
12g fyldte æg i mørk chokolade  
med karamel og havsalt (kolli 70)

NYHED

Varenr. 220087
13g marcipanæg - mørk klassisk med 

mørk stribet deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220088
13g marcipanæg - mørk pistacie med 

kobber deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220089
13g marcipanæg - mørk cognac med 

orange stribet deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220090
13g marcipanæg - fløde karamel med 

fløde stribet deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220091
13g marcipanæg - fløde lakrids med 

hvid stribet deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220092
13g marcipanæg - hvid orange med 

hvid stribet deko (kolli 60)
NYHED

Varenr. 220128
12g fyldte æg i flødechokolade med 

lakrids (kolli 70)
NYHED

Varenr. 0220145
1kg 20g “grønne”  
frøer med nougat  

fyld (kolli 50).  

Varenr. 0210160
1kg 20g “guld” frøer med  

pistacie fyld (kolli 50).
Nyhed

Varenr. 0220146
1kg 12g karamel bunny  

(kolli 80).  
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52g 36g

Marcipanæg - Fløde lakrids med hvid stribet deko 
Varenr. 0220097 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220103 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Assorteret smag og deko 
Varenr. 0220106 - 36g marcipanæg assorterede - (Kolli 36)
Varenr. 0220107 - 52g marcipanæg assorterede - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk pistacie med kobber deko 
Varenr. 0220094 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220100 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Hvid orange med hvid stribet deko 
Varenr. 0220098 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220104 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk cognac med orange stribet deko 
Varenr. 0220095 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220101 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk alm. med mørk stribet deko 
Varenr. 0220093 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220099 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Fløde karamel med fløde stribet deko 
Varenr. 0220096 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)
Varenr. 0220102 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Varenr. 0220110 
1kg 10g HVIDE DRAGÉÆG  
med Stracciatella fyld i cellofanpose 

Varenr. 0220111 
1kg 10g NATURBRUNE DRAGÉÆG  
med Stracciatella fyld i cellofanpose 

Varenr. 0220086 
1kg 10g BLÅ DRAGÉÆG 
Mørk chokolade med hasselnød praliné

Varenr. 0220085 
1kg 10g ROSA DRAGÉÆG
Mørk chokolade med hasselnød praliné

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

Varenr. 0220083 
1kg 8g MULTICOLOUR PRALINÉÆG 
i mixede foliefarver  

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

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

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

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

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

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

Varenr. 99-10-8090 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i rød folie  
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Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1500 
Mørk chokolade med et strejf af espressokaffe,  

tvistet i sort papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1700 
Flødechokolade og nougatkerne, 

tvistet i mørkegrønt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1825 
Mørk chokolade og karamelcrunch og  

havsalt, tvistet i lysebrunt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1995 
Flødechokolade med amaretto og mandelstykker,  

tvistet i turkis papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1800 
Mørk chokolade og fyldning med et strejf  

af mint, tvistet i mørkebrunt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1750 
Flødechokolade og nougat rørt med lakrids,  

tvistet i lysegrønt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1550
Flødechokolade med pom granatæble,

tvistet i blå/sort papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1850 
Flødechokolade med hvid yoghurt crisp kerne,  

tvistet i blåt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1970 
Flødechokolade med hvid cookie dough kerne,  

tvistet i lilla papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1840
Mørk chokolade 85% kakao med mørk  

chokoladeganache, tvistet i lavendel papir.

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1830
Lyserød chokolade 49% kakao med lakrids  

og hindbær, tvistet i bordeaux papir.

Cocoture chokoladekugler var de første på 
markedet i Danmark for mere end 15 år siden. 
Originalen er lavet på rigtig chokolade, op til 

70% kakaoindhold – smag forskellen!

Varenr. 220047 
320g Cocoture fyldte chokoladekugler 
i guld, lilla og lavendel i guld giftbag i 

hvid Cocoture box 
NYHED

Varenr. 220046 
450g Cocoture fyldte chokoladekugler i 

guld, lilla og lavendel, marcipanæg og fyldte 
æg i guld giftbag i hvid Cocoture box 

NYHED 
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Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1975 
Mørk chokolade med cheesecake og  

amaretto, tvistet i strålgråt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1300 
Mørk chokolade med crisp kerne 

tvistet i sølv papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1980 
Flødechokolade med hvid kokos kerne, 

tvistet i hvidt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1600 
Mørk chokolade med macadamia fyldning,  

tvistet i rødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1985 
Mørk chokolade med pistacie,  

tvistet i pink papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1900 
Flødechokolade med et strejf af appelsin,  

tvistet i lyserødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1410 
Flødechokolade med et strejf af karamel,  

tvistet i solgult papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1400  
Fløde chokolade med et strejf af karamel,  

tvistet i guld papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1650 
Flødechokolade med kerne af honning og nou-

gatcrunch, tvistet i mørkerødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1965 
70% mørk chokolade med honning,

tvistet i cremefarvet papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1990 
70% mørk chokolade med chokoladecreme,  

tvistet i orange papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1960 
Kobber flødechokolade med rom og lime,  

tvistet i kobber papir

Varenr. 220049 
450g Cocoture fyldte chokoladekugler i 

solgul, lysegrøn og lavendel, marcianæg og 
fyldte æg i hvid giftbag i hvid Cocoture box 

NYHED

Varenr. 220048 
320g Cocoture fyldte chokoladekugler 

i solgul, lysegrøn og lavendel i hvid 
giftbag i hvid Cocoture box 

NYHED
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Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

Kataloget er gældende fra 20. februar til og med 5. april 2023.
Alle ordrer leveres ab. fabrik.

PRO-Mote  A/S 
info@pro-mote.dk 
tlf.: +45 70270023

Tryksag
5041 0919

SVANEMÆRKET




