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Jag älskar choklad!  
 
Jag älskar allt som är gott i livet. Dit hör vällagad mat, ett fylligt vin, en stark kopp espresso, 
resor till när och fjärran, möten med många intressanta människor och sist men inte minst en 
riktigt god chokladbit. 
 
För 32 år sedan startade jag vårt familjeföretag med målet att importera högklassig 
choklad från de främsta chokladproducerande länderna i europa, nämligen Belgien, Frankrike 
och Italien.  med ett förflutet som säljare på Fazer så var jag väl bekant med det rådande 
marknadsutbudet inom konfektyr i Sverige och kände att det fanns så mycket mer att erbjuda 
än det som fanns att köpa i affärerna.  
Då föddes min affärsidé; att göra kvalitetschoklad tillgänglig för alla!

Idag driver jag familjeföretaget tillsammans med min man och dotter och vi har engagerad och 
professionell personal samt säljkår som representerar våra varumärken. Vi erbjuder ett brett och
spännande sortiment av choklad för alla smaker som vi ständigt försöker utveckla och anpassa 
efter behov och  trender.

Vi är stolta över våra produkter och strävar efter att alltid finnas till hands för våra kunder samt 
garantera snabba kvalitetssäkra leveranser från vårt lager till kund.

Slutligen några ord till dig som läser det här. 

 

 
 
Börja med en chokladpralin!    

 

eva peter, VD 

när den goda smaken  
 får bestämma

Tillåt dig njuta av livets goda!
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Grand Belgian Specialties är varumärket som vi utvecklar med spännande nyheter varje år samt omtyckta klassiker som består. 
I år får varumärket en uppfräschning genom en ny logotype. Som vanligt kan du hitta dina favoriter och vara säker på att  
varumärket bibehåller sin design och kvalitet.

VIcToRIa 

ceriserosa presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och fyllningar. 

[79017] 440g x 6

GolDeneye 

Guldfärgad presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och fyllningar. 

[79019] 440g x 6
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choKlaDRoSoR - BelGIUm FIneST 

Vackra chokladrosor i mjölkchoklad. 

[14523] 18g x 16 (rosor i pappersvas)   [14500] 18g x 40 (rosor i hylldisplay)

BlacK Royale 

liten elegant svart chokladask med magnetlås. Innehåller 16 st praliner i varierande 

smaker och fyllningar. 

[79020] 220g x 8
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FeDoRa 

Vår klassiska premiumask i ny kostym här med rött mönster och stort sidenband med rosett. 

Innehåller 70 st praliner i varierande smaker och former, utsökt dekorerade. 

[73105] 1000g x 6

FIGaRo 

Vår klassiska premiumask nu i mörkblått med skimrande bronsmönster och stort sidenband 

med rosett. Innehåller 70 st praliner i varierande smaker och former, utsökt dekorerade. 

[73104] 1000g x 6

NYHET

NYHET
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SweeT chocolaTeS 

metallask med vintagemotiv som för tankarna till en gammaldags chokladbutik.  

Innehållande 30 st sjöfrukter av vit, mjölk och mörk choklad med hasselnötsfyllning. 

[75200] 375g  x 6

mIDVInTeR 

Inslagen ask med vackert vintermotiv och sidenband. 

Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former. 

[72403] 440g x 6

chaRleSTon 

Svart ask med elegant guldmönster som minner om det glada 

20-talet. Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former. 

[73036] 440g x 6

NYHET

NYHET
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aSSoRTeD pRalInaSK 

exklusiv pralinask innehållande vackert dekorerade praliner i olika smaker och fyllningar. 

Kommer i två olika storlekar. 

[200555] 225g x 12  (16 st praliner) [200554] 40g x 24  (3 st praliner)

GRanD lUXURy GIFT BaG 

Inslagen guldask med exklusivt vitt sidenband med Grand-tryck.  

Kommer i elegant presentpåse med guldhandtag. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och former. 

[73016] 350g x 6 

NYHET
NYHET

NYHET
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TwIGS 

Trevliga som dekoration till desserter eller bara njuta av som de är. 

mörk 70% choklad mörk choklad/kaffe  mörk choklad/mint 

[200741] 75g x 12  [200740] 75g x 12   [200739] 75g x 12

BITeS 

perfekta små munsbitar att servera till kaffet. 

mörk choklad med mintströssel  mjölkchoklad med karamellströssel 

[200729] 120g x 6    [200731] 120g x 6

NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

NYHET



10

TRenDy GRanD 

Trendy Grand – tre olika papper i vitt och guld inslagna 

med sidenband med exklusivt Grand tryck.  

Innehåller 15 st praliner i varierande smaker och former.

[72400-4] 200g x 36 (golvdisplay)

TRenDy GRanD & chRISTmaS BoRDSDISplay 

[72400-14] 200g x 9 Trendy Grand      [72400-15] 200g x 9 Trendy christmas

TRenDy chRISTmaS 

Trendy christmas - tre olika papper i rött och guld med 

stämningsfulla julmotiv. Inslagna med sidenband.  

Innehåller 15 st praliner i varierande smaker och former. 

[72400-5] 200g x 36  (golvdisplay)

Vår storsäljare och klassiker -Trendy asken- nu i två nya utföranden och dessutom kommer de i år även i praktisk bordsdisplay!

NYHET
NYHET

NYHET NY 

dEsigN
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anrika företaget Gudrun har sedan 1940-talet utvecklats till att bli en av Belgiens största leverantörer av kvalitetspraliner.  
med avancerad teknik och de bästa ingredienserna tillverkar Gudrun unika praliner med smaker och dekorationer som följer 
de senaste trenderna och kittlar dina sinnen. Detta är 100% Belgisk premium choklad förpackad i exklusiva presentaskar.

ReD DelIcIoUS 

nyhet från Gudrun i år är denna rödskimrande ask med guldband i populärt format. 

Den perfekta gåvoasken! Innehåller 26 st praliner i varierande smaker och former. 

[3587] 350g x 6

KInG Royale 

Vår stora kvadratiska ask med djupblå botten och  

sidenband i guldfärg. Innehåller 52 st praliner i  

varierande smaker och former. 

[3843] 700g x 6

NYHET

NY 

dEsigN
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Familjeägda hamlet har sedan starten 1956 gått från en småskalig produktion till att i dagsläget innefatta två stora  
fabriker som producerar omkring 25 ton choklad per dag. hamlet har toppmoderna anläggningar i Belgien med syfte att  
ständigt utveckla och bredda sitt sortiment. här tillverkas ett stort urval av bl.a praliner, chokladchips, fyllda och ihåliga  
figurer. Dessutom förs ett gediget hållbarhetsarbete i hela produktionskedjan samt att det finns ett brett utbud av  
rättvisemärkta UTZ produkter i sortimentet. 

ReD VelVeT 

Djupröd sammetsask med sidenband och rosett.  

Innehåller 20 st praliner i varierande fyllningar och smaker.  

[6100] 250g x 8

cIRKUS RoSa pRalInaSK

Inslagen presentask med vackert harlequinmönstrat papper. 

Innehållande 20 st praliner i varierande fyllningar och smaker. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[5705] 200g x 8

cIRKUS GUlD pRalInaSK

Inslagen presentask med vackert harlequinmönstrat papper. 

Innehållande 20 st praliner i varierande fyllningar och smaker. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[5701] 200g x 8

heaRTS VIT pRalInaSK 

Vacker ask med dekorativa hjärtan och sidenband.  

Innehåller 20 st praliner i varierande fyllningar och smaker.  

[0021] 250g x 8
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SweeTy choKlaDnalle

Söta mjölkchokladnallar, styckförpackade. 

Inga artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 

[1921] 55g x 16

Snowy JUlFIGUReR

Söta julfigurer i mjölkchoklad, styckförpackade. 

Inga artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 

[1021] 55g x 16

JUlFIGUReR I poRTFölJ

Söta julfigurer i mjölkchoklad. Kommer i bärbar förpackning. 

Inga artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 

[1701] 110g  x  7

TomTehUS 

Söta julfigurer i mjölkchoklad. Innehåller 4 st olika julfigurer. 

Inga artificiella färgämnen. Rättvisemärkta med UTZ. 

[1710] 220g x 7

NYHET

NYHET
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Xl RöD/GUlD 

härlig mixad display med  hamlets Xl askar 

i rött och guld.  Innehåller 20 st klassiska 

praliner i blandat sortiment.  

[1136] 250g  x 20

mInI heaRTS 

Innehåller 10 st hjärtformade praliner med pralinéfyllning. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[1702] 125g  x  16

hamleT SeaShellS 

Innehåller 10 st sjöfrukter med hasselnötsfyllning. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[0990] 125g  x  24

Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande smaker och fyllningar.  

TwInKle palJeTTmönSTeR GUlD meD pRIcKaR  RöD meTallIc   hamleT SelecTIon 

[1141] 125g x 16   [0201] 125g x 16   [1122] 125g x 16   [0006] 125g x 16

Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande smaker och fyllningar.  

GaTSBy RoSa   GaTSBy  VIT   GaTSBy SVaRT   GaTSBy RöD 

[70902] 125g x 16   [1211] 125g x 16   [7010] 125g x 16   [70901] 125g x 16 

NYHET

NYHET
NYHET
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GoURmeT choc’S 

Spröda chokladchips. Rättvisemärkta med UTZ. 

[3902] mörk choklad 150 g x 12                         [3904] mörk choklad med apelsin 150 g x 12  

36’chocolaS 

Spröda chokladchips med krisp. 

[3610] mjölkchoklad karamell & havssalt 125 g x 12    [3601] mjölkchoklad 125 g x 12           [3605] mörkchoklad med mint 125 g x 12

NYHET NYHET
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choKlaDSTIcKS 

mjölkchoklad med cappuccino 

[0003]  100g x 25 

 

mjölkchoklad med hasselnöt 

[0002] 100g x 25  

 

mjölkchoklad 

[0001] 100g x 25 

GUlDmynT I näT 

mjölkchokladpengar i euro-valuta 

[1026] 100g x 100

chocoBaR  

[1201] 75 g x 24 Vitchoklad med krämig pralinéfyllning.   

[1202] 75 g x 24 mörk choklad med krämig pralinéfyllning

NYHET

NYHET

NYHET
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cUpIDo cheRRy 

Innehåller 11 st härliga praliner fyllda med körsbärslikör 

och körsbär. Rättvisemärkta med UTZ. 

[0100-1] 132g x 10

cUpIDo pRalIneR 

Innehåller 20 st praliner i olika former och smaker. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[2800] 250g x 12

cUpIDo SeaShellS 

Innehåller 20 st klassiska sjöfrukter med hasselnötsfyllning. 

Rättvisemärkta med UTZ. 

[1900-1] 250g x 12

claSSIc collecTIon 

Innehåller 20 st  praliner i blandat sortiment.  

Inslagna i fyra olika skimrande papper. 

[1090] 250g x 12

RUDolF 

Innehåller 20 st klassiska praliner i blandat sortiment.  

Inslagspapper med renar i fyra olika julfärger. 

[1470] 250g x 12

NYHET
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Truffettes de France chocmod grundades för 70 år sedan av bröderna Destombes. Beläget en bit utanför den anrika staden 
lille i norra Frankrike är de idag en av världens största producenter av chokladtryffel. Vi erbjuder ett brett sortiment av tryfflar 
och andra innovativa exklusiva produkter ur deras breda utbud. nytt för i år är de trevliga chokladpärlorna och snack-choklad-
en i läckra förpackningar. Truffettes de France jobbar också med rättvisemärkning (UTZ) vilket gäller alla tryfflar i sortimentet.

choKlaD päRloR 

Smakrika chokladtryfflar 

[T1101] 130g x 12 Rullade i matchapulver [T1102] 130g x 12  Rullade i hallonpulver [T1103] 130g x 12 Rullade i kakaopulver

SnacKInG choKlaD 

chokladtryfflar rullade i choklad och fyllda med puffad quinoa. Tre olika smaker. 

Tranbär	 	 	 	 	 Hasselnötter	 	 	 	 Kokos 

[pe0003] 180g x 18   [pe0001] 180g x 18   [pe0002] 180g x 18

NYHET NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

NYHET
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KaRamell & haVSSalT 

[T9005] 200g x 12

champaGne 

[T9004] 200g x 12

cappUccIno 

[T9002] 200g x 12

naTURell - eKoloGISK 

[T9006] 200g x 12

70% KaKao 

[T9012] 200g x 12

hallon & KaKSmUloR 

[T9073] 200g x 12
möRK choKlaD meD KaKaonIBS 

[T9072] 200g x 12

apelSIn 

[T9027] 200g x 12

naTURell - oRGInal 

[T9001] 200g x 24

naTURell - SocKeRFRI 

[T9098] 200g x 12

NYHET NYHET
NYHET

NY 

dEsigN

NY 

dEsigN NY 

dEsigN

Våra klassiska kakaopudrade tryfflar i många läckra smaker och alla är rättvisemärkta med UTZ.
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meRRy chRISTmaS 

mjölkchokladkulor med  

hasselnötskräm och krisp 

[SoR46300]  105g x 12

Små TomTaR I näT 

mjölkchokladtomtar 

[22080]  100g x 30

hJäRTan I näT 

mjölkchokladhjärtan 

[22380]  100g x 30

pUmpoR I näT 

mjölkchokladpumpor 

[200253]  100g x 45

KISS me 

Vita chokladkulor med vaniljkräm 

och krisp 

[SoR30216]  105g x 12

happy halloween 

mjölkchokladkulor med jordgubbssmak 

och krisp som poppar i munnen när du 

äter dem 

[462563]  115g x 12

Sorini är en Italiensk chokladfabrik belägen i cremona, en bit utanför milano. Under tidens gång har sortimentet utvecklats och 
det spänner idag från minsta delikata chokladpralin till vackra chokladaskar i många olika utföranden. Utbudet av choklad och  
lösviktskonfektyr är stort och de krämiga chokladkulorna i olika smaker och färger är företags storsäljare tillsammans med de  
klassiska samlaraskarna i metall med retromotiv. 

NYHET

NYHET
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pRImaVeRa paSTellmIX 

mjölkchokladkulor fyllda med chokladkräm/krisp och hasselnötskräm/

krisp. mixade färger ca 60 st chokladkulor per kg påse.  

Totalt ca 360 kulor/kart. 

[31101] 1 kg x 6

KISS me 

mjölkchokladkulor fyllda med vaniljkräm och krisp. 

ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

[SoR311651] 1 kg x 6

DaRK KInG 

pralin med 70% kakao, fylld med mörk krämig chokladfyllning 

och bitar av karamelliserade kakaonibs. 

ca 56 st praliner per kg påse. Totalt ca 336 praliner/kart. 

[SoR360801] 1 kg x 6

peR Te lIla 

mjölkchokladkulor med hasselnötskräm och krisp. 

ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

[SoR311751]  1 kg x 6

peR Te choKlaDKUloR 

mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

mixade färger ca 60 st chokladkulor per kg påse.  

Totalt ca 360 kulor/kart.  

[31036] 1 kg x 6
peR Te ceRISe 

mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm och krisp 

ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

[SoR311741]  1 kg x 6

peR Te DoUBle 

Vit och mjölkchokladkulor fyllda med hasselnötskräm med krisp. 

ca 84 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 504 kulor/kart.   

[30451] 1 kg x 6

peR Te cappUccIno 

mjölkchokladkulor fyllda med cappuccinokräm och krisp 

ca 80 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 480 kulor/kart. 

[30350] 1 kg x 6

peR Te pRemIUm RöD 

mjölkchokladkulor med hasselnötskräm och krisp. 

ca 60 st chokladkulor per kg påse. Totalt ca 360 kulor/kart.  

[SoR31041] 1 kg x 6
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aUDRey - cITaTaSK 

metallask i vintagestil med citat och motiv av audrey 

hepburn. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda med  

hasselnötskräm och krisp. 

[463683]  188g x 7

caSaBlanca & BReaKFaST aT TIFFany’S - FIlmaSKaR 

metallaskar med motiv från filmer i världsklass. “casablanca” med vår 

stjärna Ingrid Bergman och tidlösa “Breakfast at Tiffany’s” med  

stilikonen audrey hepburn. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda 

med hasselnötskräm och krisp.  Kommer mixade i en kartong. 

[SoR463502] 188g x 7 

maRIlyn - cITaTaSK 

metallask i vintagestil med citat och motiv av marilyn 

monroe. Innehåller mjölkchokladkulor fyllda med  

hasselnötskräm och krisp. 

[463673]  188g x 7

la Dolce VITa - FIlmaSKaR 

ett klassiskt motiv från en av världens mest berömda  

filmer; “la Dolce Vita” av Fellini med vår egna världsstjärna 

anita ekberg i huvudrollen. Innehåller mjölkchokladkulor 

fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

[SoR46038] 188g x 7 

NYHET
NYHET
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JUlKRanS 

härlig julkrans med rosett och ögla för upphängning. 

Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv fyllda 

med hasselnötskräm och krisp. 

[463093]  188g x 6

JUlhUS 

Söta julhus i två olika motiv mixade i en kartong. 

Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv fyllda 

med hasselnötskräm och krisp. 

[411763]  150g x 8

JUlSTämnInG 

Vackra julaskar med två olika motiv mixade i en kartong. 

Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv fyllda 

med hasselnötskräm och krisp. 

[30755]  300g x 6

champaGneFlaSKa 

lyxig champagneflaska innehållandes krämiga chokladkulor 

fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

[467443]  280g x 6

NYHET
NYHET

NYHET

NYHET
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TomTenS VeRKSTaD 

Klassisk vintage ask med julmotiv som för minnena till barndomens jular.  

I år kommer den populära asken i två olika storlekar. Innehåller mjölkchokladkulor med tomtemotiv 

fyllda med hasselnötskräm och krisp.

[46245] 400g x 8 

[46760] 188g x 7 

SoRInI KoncepTDISplay 

Välj ut dina favoriter bland Sorinis många vackra och stämningsfulla 

säsongsartiklar och exponera dem i denna trevliga och stadiga  

golvdisplay. Bilden visar ett presentationsförslag.

 

höjd: 128 cm (toppskylten ej inräknad) 

Bredd: 60 cm 

Djup: 40 cm 

[SoRDISplay] 

NYHET

NYHET
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GIanDUIoTTI 

Traditionell Italiensk nougat av 

krämig hasselnötschoklad 

[SoR45720] påse 170g x 21

le pRalIne DoUBle 

Trevlig liten present ask med chokladkulor i vit choklad 

och mjölkchoklad fyllda med hasselnötskräm och krisp. 

[30113]  150g x 20

le pRalIne aSSoRTIle 

Trevlig liten presentask med chokladkulor i mjölkchoklad 

fyllda med hasselnötskräm och krisp samt mjölkkräm och 

krisp. 

[30116]  150g x 20

NYHET

NYHET
NYHET

SoRIneTTe - ITalIan SpecIalITy 

Tre italienska klassisker: cappuccino, amaretto och Tiramisu, 

mixade chokladkulor i ask. 

[468633] 180g x 12
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chocolates from heaven är ett högkvalitativt chokladsortiment från Belgien. Det är även ekologiskt och Fairtrade.  
Dessa himmelskt goda chokladkakor odlas och framställs med respekt för naturen och kakaoodlarna. hösten 2017 hamnade 
dessutom chocolates from heaven på en fin bronsplats i pentawards, ett globalt förpackningsdesignpris.
chokladkakorna finns i sex olika smaker – så det finns en bit av himlen för alla. 

mJölKchoKlaD meD KaRamell & haVSSalT 

[6402]  100g x 12

74% möRK choKlaD 

[6406]  100g x 12

72% möRK choKlaD meD apelSIn 

[6404]  100g x 12
mJölKchoKlaD 

[6401]  100g x 12

VIT choKlaD 

[6403]  100g x 12

80% möRK choKlaD FRån peRU 

[6405]  100g x 12

NYHET
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NYHET

Balance är en belgisk chokladtillverkare från den lilla staden evergem. Grundaren Koen Klingele startade företaget 1995 med 
visionen att tillverka choklad med respekt för såväl hälsa som natur. I en småskalig produktion började Koen tillverka  
sockerfria chokladkakor som han sålde från sin cykel till lokala företag.  hans produkter blev snabbt populära och företaget 
började växa.  Idag har produkterna utvecklats - men visionen består. Balance erbjuder ett brett sockerfritt sortiment med allt 
från chokladkakor till sylt.

pRalInaSK  - SöTaD meD malTITol 

Innehåller 12 st praliner  i  varierande smaker och 

fyllningar. 

[0524]  145g x 8

möRK choKlaD 

[8262] 100g x 12

mJölKchoKlaD meD 

haSSelnöTTeR 

[8263] 100g x 12

möRK choKlaD meD 

TRanBäR 

[8264] 85g x 12

VIT choKlaD 

[8261] 100g x 12

SocKeRFRIa choKlaDKaKoR - SöTaDe meD malTITol

NYHET
NYHET
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NYHET

72 % möRK choKlaD  

meD KaKonIBS 

[8163]  85g x 12

möRK choKlaD - apelSIn 

[8167]  85g x 12

choKlaD meD RISKRISp 

[8364] 85g x 12

choKlaD meD JoRDGUBB 

[8363]  85g x 12

choKlaD 

[8365]  85g x 12

möRK choKlaD meD 

BlåBäR/JoRDGUBB 

[8166]  85g x 12

mJölKchoKlaD meD 

pISTaGe/manDel/ValnöT 

[8164]  85g x 12

SocKeRFRIa choKlaDKaKoR - SöTaDe meD STeVIa

laKToS & GlUTenFRIa choKlaDKaKoR - BaSeRaT på RISmJölK

NYHET
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Belgiska perlége grundades i slutet av 80-talet med målet att innovera chokladmarknaden med exceptionella recept på  
sockerfria chokladprodukter som alla kan njuta av. perlége har under flera år gjort research och tester för att ta fram ett  
sortiment som uppfyller alla krav som en högkvalitativ och exklusiv choklad bör ha. Utan att tumma på kvaliteten har perlége 
lyckats skapa ett sortiment som inte bara är en smakmässig perfektion- men som även är utan tillsatt socker.  
en perfekt choklad för dig som ställer höga krav på smak och ingredienser men som vill minska på ditt sockerintag.

möRK choKlaD  

& GIanDUJa 

[3202] 42g x 15

pRalInaSK peTIT - SöTaD meD malTITol 

perfekt  presentask för den som vill unna sig något extra.  

Innehållande 10 st exklusiva belgiska praliner i olika smaker. 

[3302] 125g x 6

möRK choKlaD meD 

VIT Ganache och 

SKoGSBäR 

[3209] 42g x 15

möRK choKlaD meD 

VIT Ganache och 

manGo 

[3208] 42g x 15

mJölKchoKlaD meD 

möRK Ganache och 

KaKaonIBS 

[3204] 42g x 15

möRK choKlaD meD 

möRK Ganache och 

apelSIn 

[3203] 42g x 15

mJölKchoKlaD meD 

haSSelnöTSpRalIné  

och KRISp 

[3206] 42g x 15

SocKeRFRIa choKlaDKaKoR - SöTaDe meD STeVIa

NYHET



30

mJölKchoKlaD meD  

haSSelnöTTeR & SalT 

[3106] 85g x 12

möRK choKlaD &  

KaKaonIBS 

[3103] 85g x 12

möRKchoKlaD meD 

apelSIn 

[3102] 85g x 12

möRK choKlaD 

[3101] 85g x 12

mJölKchoKlaD 

[3105] 85g x 12

mJölKchoKlaD & Kanel 

[3104] 85g x 12

SocKeRFRIa choKlaDKaKoR - SöTaDe meD STeVIa
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eVa peTeR 
VD 
08-710 68 26 
eva@popchoklad.se

anDRaS peTeR 
ekonomi 
08-710 68 22 
peter@popchoklad.se

Johan BleIweISS 
Säljpartner i södra mellansverige & Stockholm 
070-556 11 23 
johan@popchoklad.se

Jan SUnDBeRG 
Säljpartner Key account/Stockholm 
073-375 28 99 
jan@popchoklad.se

mIKael peRneRyD 
Säljpartner i norra mellansverige & Stockholm 
073-501 88 75 
mikael@popchoklad.se

nIKlaS JohanSSon 
Säljpartner i norr 
070-337 06 21 
niklas@popchoklad.se

UlF lJUnGQVIST 
Säljpartner i väst & syd 
073-531 82 03 
ulf@popchoklad.se

malIn walTRén 
Kundsupport & marknad 
08-710 68 29 
malin@popchoklad.se

chRISTIna SIGneR 
Key account & Inköp 
08-710 68 27 
christina@popchoklad.se

SaRa malmSTRöm 
administration & ekonomi 
08-710 68 21 
sara@popchoklad.se

p & p choKlaDImpoRT aB | odengatan 106 | 113 22 Stockholm 
tel. 08-710 68 20 | fax.08-710 68 23 | e-post: info@popchoklad.se | www.popchoklad.se

KonTaKTa oSS

VåRa SälJaRe
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