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Sedan början av förra seklet har Stockholms Konfektyrfabrik  
tillverkat exklusiv konfektyr. På den tiden försåg man huvudstadens finare 

konfektyrbutiker med välsmakande varor. Idag är vi specialiserade på vackra 
presentförpackningar, fyllda med utsökta gelétoppar och lyxig choklad och 
man hittar våra produkterna över hela landet och i flera länder i Europa.  

Stockholms Konfektyrfabrik bevarar de gamla traditionerna  
och utvecklar ständigt sortimentet.

Fairtrade är en oberoende produktmärk-
ning. Välj Fairtrade-märkta produkter 
och skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Allt socker i Stockholms Konfektyrfabriks gelé-
konfektyr är producerat enligt rättvisa principer. 

Därför är alla dessa Fairtrade-märkta.



StoCKHoLMS  
CHoKLadMandLar 

Stockholms chokladdragerade mandlar finns i flera olika smaker – välj mellan  
kanel, kakao och florsockerpudrade – och de smakar utsökt. Precis som i svunna tider. 

Nyhet!

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

STOCKHOLMS SOCKERMANDLAR 1861 200 g 38 st burkar
STOCKHOLMS KAKAOMANDLAR 1862 200 g 38 st burkar
STOCKHOLMS KANELMANDLAR 1863 200 g 38 st burkar

exKLuSiva burKar  
Vi fyller våra fina presentburkar med gelé i alla möjliga smaker och mixer.  

Burkarna, som är i plåt, kan staplas på varandra till trevliga exponeringar och  
naturligtvis användas till allt möjligt när konfektyren är avnjuten. 

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

SOTARE – Lakritsfiskar FT1715 200 g 38 st burkar
HELgBLANDNINg – Mixade gelétoppar FT1716 400 g 24 st burkar
STOCKHOLMS TRADITION – Lyxiga geléhallon FT1717 400 g 24 st burkar
ÄKTA gAMMELDAgS – Citrontoppar FT1718 400 g 24 st burkar
ÄKTA gAMMELDAgS – geléhallon FT1723 400 g 24 st burkar
ÄKTA gAMMELDAgS – Svartvinbärstoppar FT1724 400 g 24 st burkar 
ÄKTA gAMMELDAgS – geléhallon FT1940 200 g 38 st burkar
ÄKTA gAMMELDAgS – Citrontoppar FT1941 200 g 38 st burkar
ÄKTA gAMMELDAgS – Svartvinbärstoppar FT1943 200 g 38 st burkar 

Fairtrade är en oberoende produktmärk-
ning. Välj Fairtrade-märkta produkter 
och skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Allt socker i Stockholms Konfektyrfabriks gelé-
konfektyr är producerat enligt rättvisa principer. 

Därför är alla dessa Fairtrade-märkta.



Lyxiga aSKar 
Våra Lyxiga stora geléhallon och geléhjärtan i fina förpackningar är svåra att  

motstå men enkla att ge bort till någon man tycker om. Små uttryck av  
kärlek på Alla Hjärtans Dag, på Mors Dag, på födelsedagen  

eller på en helt vanlig dag!

Ny design!

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

LYXIgT STORA gELÉHALLON FT1960 200 g 30 st askar

LÄCKRA gELÉHJÄRTAN FT1816 200 g 30 st askar

tHe taSte of nordiC nature 
I denna familj har vi vinnlagt oss om att välja smaker från våra nordiska trädgårdar  

och skogar – Lingon & Blåbär, Havtorn & Hallon, Smultron & Krusbär. Utifrån dessa smaker har  
vi utvecklat små utsökta gelétoppar och förpackat dem i presentaskar med lite ruff  

kartongstruktur och en ”back to nature”-känsla. 

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

THE TASTE OF NORDIC NATURE – Lingon & Blåbär FT1964 200 g 30 st askar
THE TASTE OF NORDIC NATURE – Havtorn & Hallon FT1965 200 g 30 st askar
THE TASTE OF NORDIC NATURE – Smultron & Krusbär FT1966 200 g 30 st askar

Fairtrade är en oberoende produktmärk-
ning. Välj Fairtrade-märkta produkter 
och skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade är en oberoende produktmärk-
ning. Välj Fairtrade-märkta produkter 
och skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Allt socker i Stockholms Konfektyrfabriks gelé-
konfektyr är producerat enligt rättvisa principer. 

Därför är alla dessa Fairtrade-märkta.

Allt socker i Stockholms Konfektyrfabriks gelé-
konfektyr är producerat enligt rättvisa principer. 

Därför är alla dessa Fairtrade-märkta.



StoCKHoLM SeLeCtion 
Stockholm Selection är våra speciellt utvalda blandningar. Vi kombinerar våra  

gammeldags produkter med trendiga presentförpackningar i en lyckad kombination.

PreSentCHoKLad 
Vår choklad har små förpackningar men en smak som rymmer hundraåriga smak- 
traditioner och som hänför igen och igen. Ett perfekt avslut på en trevlig middag,  

tillsammans med en kopp kaffe eller varför inte bara till dig själv?

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

STOCKHOLM SELECTION AUTUMN  
– Lingon, Blåbär och Lakrits FT1993 240 g 18 st askar 

STOCKHOLM SELECTION SUMMER  
– Krusbär, Citron och Smultron FT1994 240 g 18 st askar 

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  

CHOKLADDRAgERADE Mandlar 1851 60 g 48 st askar

CHOKLADDRAgERADE Kaffebönor 1853 60 g 48 st askar

MiniatyrgeLétoPPar 
Dessa söta små askar blir en perfekt gåva till någon man håller kär. Passar ihop  

med en bukett blommor eller i presentkorgen. Eller varför inte unna sig en och annan  
liten gelétopp själv? De är oemotståndligt goda!

PRODUKTNAMN ART. NR. VIKT FÖRPACKN.  
MINIATYR gELÉTOPPAR – Smultron FT1970 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Citron FT1971 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Krusbär FT1972 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Blåbär FT1973 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Lingon FT1974 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Lakrits FT1975 80 g 48 st askar

MINIATYR gELÉTOPPAR – Mixade 6 sorter (x8) FTM1810  48 st askar

Fairtrade är en oberoende produktmärk-
ning. Välj Fairtrade-märkta produkter 
och skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor.

Allt socker i Stockholms Konfektyrfabriks gelé-
konfektyr är producerat enligt rättvisa principer. 

Därför är alla dessa Fairtrade-märkta.


