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Mandler: 

Produktfoto Beskrivelse Format 

For alle foto, gælder copyright Almondeli.dk. 
Intet foto kan anvendes uden forudgående 
accept fra Almondeli.dk 

Generel beskrivesle af 
varens væsentligste 
egenskaber 

I principper kan alle 
mandler pakkes i alle 
format/pakninger. 
Som udgangspunkt 
tilbydes mandler i 
henholdsvis 100 gram , 
200 gram, 750 gram 
og 10 kg format. 

   

 
 
 

 
Salt/mix paprika 

Salt/mix og røget spansk 
paprika 
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Salt/skind 
Saltristet spansk mandel. 
Denne variant er med 
skind. 
Saltristet med solsikkeolie 
og havsalt. 
Er let fugtig og velegnet 
som snack, i salaten, som 
topping i kødretter etc. 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 
Salt/smut 

Saltristet spansk mandel. 
Denne variant er uden 
skind. 
Saltristet med solsikkeolie 
og havsalt. 
Er let fugtig og velegnet 
som snack, i salaten, som 
topping i kødretter etc. 
 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 
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Salt/mix 

Mix af de 2 ovennænvte 
klassiske spanske 
saltristede mandeltyper 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 
Salt/mix provence 

Mix af saltristede mandler: 
 
Disse er derudover vendt i 
provence-krydderier. 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 
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Brændte 

Brændte mandler eller 
hasselnødder 
 
Laves i egen produktion. 
 
Der tilbydes den klassiske 
brændte 
mandler/hasselnødder  . 
 
Vi brænder selv med faglig 
stolthed. 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 
Mørk chokolade 
 
 

Spanske mandler, toastede 
og overtrukket med et 
lækkert lag af mørk 
kvalitets chokolade 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 
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Lys chokolade 

Spanske mandel med lys 
mælkechokoalde. 
Crunchy og delikat 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 
Hvid chokolade 

Spanske mandel med hvid  
chokoalde. 
Crunchy og delikat 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

   

   

 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 

 
 
 

Samme smagsvarianter 
som ovennævnte , men i 
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Som 750 gram 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

200 grams poser og med 
anden label 
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Naturlige spanske mandler 
Hele med skind 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Naturlige spanske mandler 
Hele smuttede 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Mandelsplitter Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Mandelflager Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Hakkede mandler Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Mandelmel Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

   

 Økologiske hele naturlige 
mandler 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 Økologiske hele naturlige 
mandler, smuttede 

Pakkes i alle 
posestørresler, pakker 
etc. 

 

125 gram ”halvmåner” af 
henholdsvis: 
Figner/mandler 
Dadler/valnødder 
Abrikoser/mandler 
Middelhavsbar 
figner/svesker/dadler) 
med mandler & valnødder 

 

 

50 gram bar: 
Dadler/valnødder 
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50 gram bar: 
Figner/mandler 

 

 

50 bar: 
Abrikoser/mandler 

 

   

 

50 gram bar: 
Middelhavsbar af, 
Figner, svesker, dadler og 
mandler/valnødder 

 

 

350 gram 
 
Semi tørrede bjergfigner 
 
sæsonvare 

 

Økologisk spansk 
specialitet: 
 
Semi dried figner – fyldt 
med lækker ganache og 
overtrukket med god mørk 
chokolade 
 
Denne vare er pakket i 1 
stk og 100 stk pr colli 
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spansk specialitet: 
 
Semi dried figner – fyldt 
med lækker ganache og 
overtrukket med god mørk 
chokolade 
 
Denne vare er  1 kg 
 
 
Sælges også i en variant 
med mandel/daddel 
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 Jeg glæder mig til et godt 
samarbejde, hvor kvalitet 
og gode priser finder 
hinanden… 

 
 


