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Salt lakrids Sød lakrids Jordbær/lakrids
m/ peber

Minimumsbestilling 25 kg.

Leveres i poser á 1 kg.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 2-3 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 4,20 gr. pr. stk. excl. folie. (ca. 240 bolcher pr. kg.)

Sukkerfri varianter laves mod tillæg.  

De fleste varianter kan også leveres med peberfyld.

Bolcheskift muligt ved standard bolcher - vælg op til 5 varianter 

(oversigt over standard bolcher til højre).

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

Twistede bolcher i logofolieLav dit eget bolche

- unik farve og smag

(ved min. 50 kg)
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Banan/lakrids
m/ peber

Citron/lakrids
m/ peber

Calypso

Blåbær Blå ugler Æble

Citron Appelsin Kongen af Danmark

Hindbær Menthol Karamel

Banan Stikkelsbær Pebermynte

Chokomint Jordbær Kirsebær



Minimumsbestilling 50 kg.

Leveres i poser á 1 kg.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 2-3 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 3,30 gr. pr. stk. excl. folie. (ca. 300 bolcher pr. kg.)

Sukkerfri varianter laves mod tillæg.  

Vælg egen smag og farve (min. 50 kg.)

Bolcheskift muligt ved standard bolcher - vælg op til 4 varianter 

(oversigt over standard bolcher til højre).
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Flowpakkede bolcher i logofolieLav dit eget bolche

- unik farve og smag

(ved min. 50 kg)

Salt lakrids Kirsebær Æble

Citron Appelsin Cola
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Minimumsbestilling er et kog = ca. 35 kg.

Leveres som udgangspunkt i poser á 2 kg.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 2-3 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 5 gr. pr. stk. excl. folie. (ca. 200 bolcher pr. kg.)

Produktionen påbegyndes efter godkendt layout.

Som udgangspunkt, leveres håndlavede logobolcher enkeltindpakket, 

i klar folie - Dette kan dog fravælges.

Farve- og smagskombination efter eget valg. 

Aromastofferne er klare og farven tilsættes efterfølgende.

Vi har mere end 50 aromaer på hylden!

De 10 mest brugte smagsaromaer er:

- Pebermynte

- Lakrids

- Skovbær

- Jordbær

- Æble

- Karamel

- Hindbær

- Cola

- Kirsebær

- Kongen af Danmark. 
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Håndlavede logobolcher100% håndværk

- unikt design,

farve og smag

Håndlavede logobolcher bliver pænest med et simpelt logo, 

eller en kort tekst. 

Jo flere detaljer der skal indgå, jo mindre tydeligt bliver bolchet.

Ethvert design vil blive godkendt af bolchekogeren, og eventuelle 

begrænsninger bliver meldt tilbage.

Der kan forekomme små lufthuller i bolcherne; hvilket kan opstå, 

når bolchedejen bliver slynget.

Mørke pletter i bolcherne kan opstå, når bolchedejen bliver udsat 

for høje temperaturer.

Vær særlig opmærksom på flg.:
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Minimumsbestilling er et kog = ca. 35 kg.

Leveres som udgangspunkt i poser á 2 kg.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 2-3 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 5 gr. pr. stk. excl. folie. (ca. 200 bolcher pr. kg.)

Produktionen påbegyndes efter godkendt layout.

Som udgangspunkt, leveres håndlavede logobolcher enkeltindpakket, 

i klar folie - Dette kan dog fravælges.

Farve- og smagskombination efter eget valg. 

Aromastofferne er klare og farven tilsættes efterfølgende.

Vi har mere end 50 aromaer på hylden!

De 10 mest brugte smagsaromaer er:

- Pebermynte

- Lakrids

- Skovbær

- Jordbær

- Æble

- Karamel

- Hindbær

- Cola

- Kirsebær

- Kongen af Danmark. 

Minimumsbestilling 50 kg. 

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 2-3 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 6,5 gr. pr. stk. excl. folie. (ca. 150 stk. pr. kg.)

Smagsskift er muligt; dog min. 25 kg. af hver variant.

Flade slikkepinde leveres som udgangspunkt som hjerte-form.

Andre forme laves efter bestilling.

Der kan bl.a. vælges mellem følgende smagsvarianter:

- Lemon

- Appelsin

- Jordbær

- Kirsebær

- Cola

- Æble

- Dameskrå
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Slikkepinde i logofolieLav din egen slikkepind

- unik farve og smag

(ved min. 50 kg)
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Indhold 20 g. 

Minimumsbestilling 1000 æsker. 

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme.

Materiale: Repro klar i PDF-format. 

Leveringstid 2-3 uger efter godkendt æskekorrektur.

Pastilæskerne emballeres enkeltvis i en klar folie.
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PastilæskerMange varianter

- mulighed for unikt 

og personligt design

Vingummi BlandetSalt lakridsLakrids

FrugtLakrids EucalyptusMintTivoliblanding
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Minimumsbestilling 1 kg.

Leveres i poser á 1 kg.

Holdbarhed ca. 24 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid: 1-2 dage.

Smag: Frugt-blanding.

Vægt: ca. 2,5 gr. (400 stk. pr. kg.)
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Mini-Twist i folieHurtig leveringstid

- lav minimumsbestilling

(ned til 1 kg)

Pink

Grøn

Sølv

Rød

Blå

Guld
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Kuvert- og flowpakkede logo chokoladeReklamér for din 

virksomhed med en sød 

reklame hilsen

Minimumsbestilling 25 kg.

Leveres i kasser á 2,5 kg.

Begrænset antal tryk- og papirfarver.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 12 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 4-6 uger, efter godkendt layout.

Vægt ca. 5 gr. pr. stk. (200 stk. pr. kg.) 

Der kan vælges mellem følgende smagsvarianter:

- Lys

- Mørk

- Mint
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Logo chokolade - flowpakket

Logo chokolade - kuvertchokolade



Privat label - det søde fyldPrivat label - emballage Giv en gave med dit 

personlige præg

- noget for enhver smag
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“Surprise”-box med egen label

Rund bøtte med egen label

Minimumsbestilling 100 boxe.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 9-12 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 1-2 uger, fra godkendt layout.

Minimumsbestilling 100 bøtter.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 9-12 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 1-2 uger, fra godkendt layout.
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Privat label - det søde fyld
Noget for enhver smag...

- mange forskellige varianter 
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Click-mix

Salt lakrids

Sød lakrids

Chili lakrids 
m/mørk chokoladeovertræk 

og salmiak/chilipulver

Chili lakrids

Jordbær

Mandler
m/ solbært

Wienermandler 
lilla (blåbær)

Dragée mandler 
mixed

Engelsk vingummi

Salt lakrids 
m/lys chokoladeovertræk 

og lakridspulver

Sød lakrids 
m/lime chokoladeovertræk 

og chilipulver

Pris kategori B:Pris kategori A:



Privat label - emballage            Privat label - det søde fyld
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Wienermandler 
rød

Mandler 
m/ salmiak

Wienermandler 
grøn

Wienermandler 
mixede

Mandler
m/ café latte

Wienermandler 
hvid

Mandler 
m/ hvid chokolade

Mandler 
m/ mørk chokolade

Mandler 
m/ mørk chokolade og havsalt

Blandet 
Nødder & mandler

Hasselnødder 
m/ lys chokolade

Hel kaffebønne 
m/ mørk chokolade

Pris kategori B:

Noget for enhver smag...

- mange forskellige varianter 



Privat label - emballage            Vi kan pakke i mange 

forskellige emballager

- kontakt os for mere info
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“Surprise”-box med egen label

Minimumsbestilling 100 boxe.

Over- og underlevering på ca. 10% kan forekomme. 

Holdbarhed ca. 9-12 mdr. ved korrekt opbevaring.

Leveringstid ca. 1-2 uger, fra godkendt layout.
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EmballagerPrivat label - det sunde fyldSnack Attack

- 8 forskellige knasende 

varianter...
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Saltet nøddemix - 80 gr.

Saltede peanuts - 80 gr.Spicy mix - 60 gr. Saltede mandler - 80 gr.Chili nuts - 60 gr.

Saltede cashewnødder - 80 gr.Wasabi nuts - 60 gr.Orient mix  - 40 gr.

Pris kategori C: Pris kategori D: Pris kategori F:

Pris kategori E:



EmballagerVi kan pakke i mange 

forskellige emballager

- kontakt os for mere info

Stor “Surprise”- box med 8 små æsker

Stor “Surprise”- box med egen label

Gaveæske - til 4 Surprise-boxe
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Stor Surprise-box kan fyldes med:

  8 små surprise-boxe efter eget valg 

  1 kg bolcher
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Gaveæske - til 2 Surprise-boxe



bon coca  www.boncoca.dk


