Geef smaak, textuur en kleur aan
bakkerij- en patisserieproducten

Varieer met onze bakvaste chocolades en pasta’s
Bestand tegen maximaal 200°C – Kunnen diepgevroren worden – Lange houdbaarheid – Intense smaak

Chocoladestaafjes
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

8 cm

Donkere chocolade

43,9% cacao

± 300 stuks/doos - 1,6 kg

24 maanden

TB-55-8

XL (38 cm)

Donkere chocolade

45,3% cacao

± 300 stuks/doos - 5 kg

24 maanden

TB-154-38

Extra dun (8 cm)

Donkere chocolade

43,9% cacao

± 500 stuks/doos - 1,6 kg

24 maanden

CHD-BB-508CAL

Om in te kapselen in het deeg.
Verschillende lengtes verkrijgbaar.
Extra dun: ideaal voor minibroodjes of voor een subtielere chocoladetoets.

Chocoladedruppels
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

XS

Donkere chocolade

43,5% cacao

± 21.000 druppels/kg
zak - 10 kg

24 maanden

VH-9466

S

Donkere chocolade

47,6% cacao

± 15.500 druppels/kg
zak - 10 kg

24 maanden

VH-9432

M

Donkere chocolade

47,9% cacao

± 10.500 druppels/kg
zak - 10 kg

24 maanden

VH-9410

L

Donkere chocolade

47,9% cacao

± 6.500 druppels/kg
zak - 10 kg

24 maanden

VH-9401

Donkere biochocolade

47,8% cacao

doos - 25 kg

24 maanden

CHD-DR-100XNOP

Houdbaarheid Bestelcode

Bio

Om in te kapselen in het deeg.
Kies de geschikte grootte in functie van de gewenste toepassing,
smaakintensiteit en het visuele effect.
XS en S worden het best gebruikt voor korte baktijden en voor
kleinere toepassingen.

Chocoladechunks
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Chunks

Donkere chocolade

39,1% cacao

doos - 10 kg

24 maanden

CHD-CU-20X014

Chunks

Melkchocolade

25,0% cacao
24,6% melk

doos - 10 kg

18 maanden

CHM-CU-20X023

Chunks

Witte chocolade

19,9% cacao
24,8% melk

doos - 10 kg

12 maanden

CHW-CU-20V001

Om in te kapselen in het deeg.
Voegen smaak, kleur en textuur toe.
Ook grote chunks verkrijgbaar voor een overweldigende
chocoladesmaak.
Ideaal voor muffins, brownies of chocoladebrood.

Bakvaste pasta’s: Crème dell’Artigiano
Fondente

Nocciola

Mandorla

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Donkere chocoladesmaak en -kleur

15,5% cacao
5,0% hazelnoten
40% vet

emmer - 10 kg
emmer - 25 kg

12 maanden

N16-OH40

Hazelnootsmaak en -kleur

5,0% cacao
10,5% hazelnoten
40,2% vet

emmer - 10 kg
emmer - 25 kg

12 maanden

N05-OH40

Amandelsmaak en bleke kleur

0,5% cacao
15% amandelen
40,9% vet

emmer - 25 kg

12 maanden

N01-OH40

Bakvaste pasta’s voor Italiaanse ontbijtkoeken, gebakjes, koekjes, enz.
Gemakkelijk te gebruiken – zelfs in een warm of tropisch klimaat:
in het deeg spuiten en bakken.
Romige textuur met een aangenaam mondgevoel.
Blijven zacht en drogen niet uit.
Kunnen in de diepvriezer bewaard worden in halfafgewerkte
producten tot die gebakken worden.
Tevens de ideale basis voor zelfgemaakte smeerpasta’s.

Bakkerijproducten

Brood

Viennoiserie

Patisserie

Roomijs

Cakes, muffins, brownies...

Brioches, sandwiches...

Croissants, chocoladebroodjes
en ontbijtkoeken.

Vlaaien, soezen, taarten,
gebakjes...

Schepijs en ijstaarten.

De Fijnste Belgische Chocolade, de klassieker onder de chocolades
Donkere chocolade
Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Powerful 80%

666

Donker, extra bitter.
Zeer hoog cacaogehalte

80,1% cacao
44,3% cacaoboter

Callets™ - zak 2,5 kg

24 maanden

80-20-44NV

 Overweldigende cacaosmaak. Intens, maar nooit te bitter.

Strong 70-30NV

666

Donker, extra bitter.
Hoog cacaogehalte

70,4% cacao
38,8% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

70-30-38NV

 Extra bittere chocolade met een zeer uitgesproken chocoladesmaak. Ideaal
voor mousses en ganaches met een eerder uitgesproken chocoladesmaak.

6666

Donker en bitter.
Hoog cacaogehalte

60,1% cacao
38,9% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

60-40-38NV

 Bittere chocolade met een uitgesproken chocoladesmaak. Ideaal om te
dippen en te enroberen.

Refined 835NV

666

Subtiele bittere cacaosmaak

54,5% cacao
35,8% cacaoboter

blok - 5 kg

24 maanden

835NV

 Semibittere chocolade met een eerder uitgesproken cacaosmaak. Ideaal
voor chocolademousses omwille van zijn zachte smaak en textuur.

Select 811NV

666

Uitgebalanceerde bittere
cacaosmaak

53,8% cacao
36,2% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

811NV

 Semibittere chocolade met een gebalanceerde cacaosmaak die een
subtiele chocoladesmaak garandeert in al uw toepassingen.

66

Uitgebalanceerde bittere
cacaosmaak

52,3% cacao
34,0% cacaoboter

Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

C811NV

 Een meer vloeibare chocolade, ideaal voor roomijs, ijstaarten en ganaches.

Intense 60-40NV

Select C811NV

Melkchocolade
Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

666

Gebalanceerde melk-, cacao- en
karamelsmaak

33,6% cacao
21,8% melk
30,2% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

18 maanden

823NV

 Melkchocolade met een uitgesproken cacaosmaak en een lichte
karamelromige smaak.

66

Gebalanceerde melk-, cacao- en
karamelsmaak

31,7% cacao
22,5% melk
28,1% cacaoboter

Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

18 maanden

C823NV

 Melkchocolade met een uitgesproken cacaosmaak en een lichte
karamelromige smaak.

Excellent 845NV

666

Uitgesproken volle melksmaak

32,7% cacao
28,8% melk
29,0% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - 10 kg zak

18 maanden

845NV

 Melkchocolade met een uitgesproken volle melksmaak.

Smooth 665NV

666

Lichte kleur.
Romige karamelsmaak

30,7% cacao
26,6% melk
29,7% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 10 kg

18 maanden

665NV

 Lichtkleurige melkchocolade met een uitgesproken karamelromige smaak.

Select 823NV

Select C823NV

Witte chocolade
Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Velvet

666

Wit en met intense melksmaak.
Subtiele zoetheid

33,1% cacao
22,9% melk
33,1% cacaoboter

Callets™ - zak 2,5 kg

12 maanden

CHW-R2241NV

 Witte chocolade met de intense, langdurige smaak van verse melk.
Niet te zoet.

Select W2NV

666

Gebalanceerde romige melksmaak

28,0% cacao
23,0% melk
28,0% cacaoboter

blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

12 maanden

W2NV

 Witte chocolade met een gebalanceerde romige smaak.

66

Gebalanceerde romige melksmaak. 25,9% cacao
23,7% melk
Minder vloeibaar en ideaal om
25,9% cacaoboter
roomijs te aromatiseren

blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg
Callets™ - zak 10 kg

12 maanden

CW2NV

 Een meer vloeibare chocolade. Ideaal voor roomijs, ijstaarten en ganaches.

Select CW2NV

811, 823, W2, 70-30-38 nu ook Fairtrade!
Donkere chocolade
Strong 70-30NV
Select 811NV

Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

666

Donker, extra bitter.
Hoog cacaogehalte

70,4% cacao
38,8% cacaoboter

Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

70-30-38NVFAIR  Extra bittere chocolade met een zeer uitgesproken chocoladesmaak. Ideaal
voor mousses en ganaches met een eerder uitgesproken chocoladesmaak.

666

Uitgebalanceerde bittere
cacaosmaak

53,8% cacao
36,2% cacaoboter

Callets™ - zak 10 kg

24 maanden

811NVFAIR

 Semibittere chocolade met een gebalanceerde cacaosmaak die een
subtiele chocoladesmaak garandeert in al uw toepassingen.

Melkchocolade
Select 823NV

Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

666

33,6% cacao
21,8% melk
30,2% cacaoboter

Callets™ - zak 10 kg

18 maanden

Gebalanceerde melk-, cacao- en
karamelsmaak

823NVFAIR

 Melkchocolade met een uitgesproken cacaosmaak en een lichte
karamelromige smaak.

Witte chocolade
Select W2NV

Viscositeit Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

666

28,0% cacao
23,0% melk
28,0% cacaoboter

Callets™ - zak 10 kg

12 maanden

Gebalanceerde romige melksmaak

W2NVFAIR

 Witte chocolade met een gebalanceerde romige smaak.

Coatings:
g de smaak van chocolade zónder te moeten voorkristalliseren
Zachte bakkerscoatings
Viscositeit Beschrijving

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

66666

Donkere coating

emmer - 5 kg

18 maanden

B13-HO39

6666

Donkere coating met hazelnootsmaak

emmer - 5 kg

12 maanden

N01-HP40NV

Viscositeit Beschrijving
Visco

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Hard Top Donker

66666

Donkere coating

zak - 10 kg en 20 kg

18 maanden

S12-HP35NV

Hard Top Bleek

66666

Bleke coating

zak - 10 kg en 20 kg

18 maanden

S04-HP35NV

666

Witte coating

blok - 5 kg

12 maanden

S00-HP31-W

Soft Top Donker
Soft Top
Hazelnoot

Ideaal om zachte texturen (zoals cakes, viennoiserie) te enroberen of
te glaceren met een chocoladelaagje.
Blijven zacht (en toch droog) en beweeglijk: breken niet bij het snijden.

Harde bakkerscoatings

Hard Top Wit

6
66666

Ideaal om harde producten (bv. koekjes) te enroberen of te dippen.
Goede krimpkracht voor een hard, krokant en glanzend
chocoladelaagje.
Ook ideaal voor zelfgemaakte glaçages: meng met 50% Fijnste
Belgische Chocolade en breng aan op diepgevroren gebakjes voor
een glanzend, smaakvol en onberispelijk eindresultaat.

Weinig vloeibare chocolade
Zeer vloeibare chocolade

Witte modelleerpasta, kant-en-klaar voor uw creativiteit
Modelleerpasta
Witte modelleerpasta

Beschrijving

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Witte pasta met een neutrale vanillesmaak om cakes
te enroberen en decoraties te maken

emmer - 7 kg

12 maanden

COW-5031DP

Om cakes en gebakjes te enroberen en om decoraties voor gebakjes
te mouleren.
Elastischer en flexibeler dan marsepein – droogt niet snel uit.
Gemakkelijk te mouleren en te kleuren zoals u dat wenst.
Surf naar www.callebaut.com voor alle mogelijke toepassingen.

Halfafgewerkte producten voor extra smaak en kleur
Cacaomassa
CM

Beschrijving

Samenstelling

Cacaomassa

100% pure cacaomassa blok - 5 kg
Callets™ - zak 2,5 kg

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode
24 maanden

Houdbaarheid Bestelcode

CM-CAL

Ideaal om te aromatiseren en om zoetheid in crèmes, crémeux,
roomijs, deeg, enz. te compenseren met een bitterder smaak en
chocoladekleur.

Cacaoboter
Beschrijving

Samenstelling

CB

Cacaoboter

100% pure cacaoboter Callets™ - emmer 3 kg 24 maanden

Verpakking

NCB-HD03

CB

Cacaoboter

100% pure cacaoboter emmer - 4 kg

24 maanden

CB

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Cacaopoeder

100% pure
cacaopoeder

zak - 1 kg
zak - 5 kg

24 maanden

Ideaal om kleurstoffen in op te lossen, te mengen met vloeibare
chocolade of om te airbrushen.
Perfect om chocolade vloeibaarder te maken.
Beschermt de knapperigheid van zanddeeg, bladerdeeg, enz. en
vermijdt dat het deeg vocht absorbeert uit crèmes, fruitvullingen...
Beschermt patisserieproducten zoals marsepein tegen uitdrogen.
Callets™ zijn gemakkelijk te doseren, te smelten en te verwerken!

Cacaopoeder
CP

CP

Perfect om smaak en kleur te geven aan deeg, crèmes, enz.
Om te decoreren.

Kant-en-klare karamel met een authentieke smaak
Karamel
Caramel Fill

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Echte karamel

100% karamel

emmer - 5 kg

12 maanden

FWF-Z2CARA

Ideaal om minder zoete crèmes of mengelingen de smaak van echte
botertoffees te geven.

Glaçage met een briljante glans en de echte smaak van chocolade
ChocO’shine
Donker

Wit

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Glanzende, donkere glaçage

41% chocolade

emmer - 6 kg

12 maanden

FWD-41CHOCSH

Glanzende, witte glaçage

33% chocolade

emmer - 6 kg

12 maanden

FWW33CHOCSH-Z35

Kant-en-klare glaçages (zonder voorkristallisatie), gemaakt met echte
chocolade.
Flexibele textuur en een aangenaam mondgevoel.
Kunnen na het glaceren in de diepvriezer bewaard worden zonder
verlies van glans.
Hechten perfect aan het oppervlak van het gebak en glijden er niet af.
Snijden perfect na het glaceren.

Notenpasta’s om een natuurlijke notentoets toe te voegen
Pure pasta
Pure hazelnootpasta

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

100% pure, ongezoete
hazelnootpasta

100% hazelnoten

emmer - 5 kg
emmer - 25 kg

12 maanden

PNP

Perfect om zoetere bereidingen smaak te geven.
Intens geroosterd voor een uitgesproken smaak.

Notenpralinés
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid

Bestelcode

Hazelnootpraliné

Klassieke praliné

49,5% hazelnoten
50% suiker

emmer - 5 kg
emmer - 30 kg

12 maanden

PRA

Hazelnootpraliné

Klassieke praliné

31,5% hazelnoten
47,5% suiker

emmer - 5 kg
emmer - 25 kg

12 maanden

PRA-9

Traditioneel recept met
gekarameliseerde suiker voor een
extra intense smaak

emmer - 1 kg
49,5% hazelnoten
50% gekarameliseerde emmer - 5 kg
emmer - 30 kg
suiker

12 maanden

PRA-CLAS

Klassiek recept

46,5% amandelen
46,5% suiker

emmer - 5 kg
emmer - 30 kg

12 maanden

PRAMA

Klassiek recept met gemengde
noten

24% hazelnoten
24% amandelen
47,5% suiker

emmer - 5 kg
emmer - 30 kg

12 maanden

PRAMANO

Verfijnde hazelnootpraliné

Amandelpraliné
Amandel-hazelnootpraliné

Om crèmes, bavarois, roomijs, parfait, enz. te aromatiseren.
Als basisingrediënt voor vullingen.
Om te enroberen.
Voor het maken van crèmes, mousses, roomijs.

Gianduja’s
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Donkere gianduja

Notenvulling

30% hazelnoten

cuvet - 5 kg

Houdbaarheid Bestelcode
18 maanden

GIA-D2

Bleke gianduja

Notenvulling

25% hazelnoten

cuvet - 5 kg

18 maanden

GIA

Om crèmes, bavarois en patisserievullingen te aromatiseren.
Klaar voor gebruik: enkel snijden of opkloppen tot
een luchtige vulling.

De enige gebruiksklare chocolademousse op de markt,
zo rijk aan echte chocolade
Chocolademousse-poeder
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Donker

Poeder voor het bereiden van
donkere chocolademousse

75% chocolade

zak - 800 g

18 maanden

CHD-MO-D

Melk

Poeder voor het bereiden van
melkchocolademousse

70% chocolade

zak - 800 g

18 maanden

CHM-MO-M

Wit

Poeder voor het bereiden van
witte chocolademousse

58,5% chocolade

zak - 800 g

12 maanden

CHW-MO-W

Te gebruiken in verrines, glazen, desserts (kan ook worden
diepgevroren), niet als vulling in gebakjes.
Ideale textuur om te spuiten of quenellen mee te maken.
Sterke, intense smaak.
Stevige, romige textuur.
Snel klaar: mengen met 1 liter melk, 5 minuten opkloppen, in glazen
spuiten, 2 uur laten afkoelen.

Creëer uw finishing touch met krokante texturen
en originele decoraties
Chocoladeflakes en -vermicelli
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Donkere chocoladeflakes
(1,5 – 2,7 mm).
Kleine vierkantjes,
onregelmatige vorm

100% chocolade

zak - 1 kg
zak - 5 kg

24 maanden

SPLIT-4-D

S Melk

Melkchocoladeflakes
(1,5 – 2,7 mm).
Kleine vierkantjes,
onregelmatige vorm

100% chocolade

zak - 1 kg
zak - 5 kg

18 maanden

SPLIT-4-M

Donker

Donkere chocoladevermicelli

100% chocolade

zak - 1 kg
zak - 5 kg

24 maanden

CHK-D

Melkchocoladevermicelli

100% chocolade

zak - 1 kg
zak - 5 kg

18 maanden

CHK-M

Witte chocoladevermicelli

100% chocolade

zak - 1 kg

12 maanden

CHK-W

Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Donkere chocoladeparels met een
krokante koekjeskern

zak - 800 g
85% chocolade
49% cacao
15% knapperige biscuit

24 maanden

CED-CC-45CRISP

Melkchocoladeparels met een
krokante koekjeskern

zak - 800 g
85% chocolade
30% cacao
15% knapperige biscuit

18 maanden

CEM-CC-25CRISP

Witte chocoladeparels met een
krokante koekjeskern

zak - 800 g
85% chocolade
30% cacao
15% knapperige biscuit

12 maanden

CEW-CC-30CRISP

S Donker

Melk
Wit

Unieke natuurlijke glans zonder toevoeging van glansmiddelen.
Om te strooien.
Ongeëvenaarde smaak.
100% natuurlijk.
Ook beschikbaar in medium grootte (2,7 – 6,5 mm).

Unieke natuurlijke glans zonder toevoeging van glansmiddelen.
Om te strooien.
Ongeëvenaarde smaak.
100% natuurlijk.

Crispearls™
Donker

Melk

Wit

Minichocoladeparels met een krokante koekjeskern van geroosterde
biscuit.
Verrassende smaak en knapperig.
Unieke natuurlijke glans zonder toevoeging van glansmiddelen.
Origineel als decoratie.
Blijven krokant, zelfs als ze vermengd worden in chocolademousse,
roomijs...

Callets™ sensation
Donker
Melk
Gemarmerd

Beschrijving

Samenstelling Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Glanzende parels van
100% donkere chocolade

51,9% cacao

Callets™ - 2,5 kg zak

24 maanden

CHD-SC-811NV Grotere parels met een natuurlijk diepe glans.

Glanzende parels van
100% melkchocolade

33,6% cacao
21,8% melk

Callets™ - 2,5 kg zak

18 maanden

CHM-SC-823NV Een lekkere versnapering bij de koffie of thee.

Glanzende parels van donkere
en witte chocolade

-

Callets™ - 2,5 kg zak

12 maanden

CHM-SC-WDNV Ook geschikt voor warme chocolademelk.

Artisanaal karakter: geen tweemaal dezelfde vorm of grootte.
Verfijnd als decoratie op desserten en gebak.
Klaar om door te verkopen.

Knapperige texturen
Beschrijving

Samenstelling

Verpakking

Houdbaarheid Bestelcode

Gemalen cacaokernen

100% cacao

zak - 800 g

24 maanden

NIBS-S502

Voor een krokante toets met een sterke cacaosmaak.

Volledige hazelnoten

Volledige geroosterde hazelnoten

100% hazelnoten

karton - 20 kg

6 maanden

NOG13-15

Om te decoreren.

Gebroken hazelnoten

Stukjes geroosterde hazelnoot

100% hazelnoten

emmer - 5 kg

6 maanden

GNT

Voor een knapperige textuur.

Bresilienne

Gemalen, geroosterde en
gekarameliseerde hazelnoten

37% hazelnoten

zak - 800 g
zak - 4 kg

10 maanden
6 maanden

BRES

Om te decoreren en textuur te geven.

doos - 2,5 kg

12 maanden

M-7PAIL

Voor een knapperige textuur.

Nibs

Pailleté feuilletine

Het originele Franse koekjeskrokant -

Chocoladekuipjes en decoraties
Bekijk het volledige assortiment op www.callebaut.com

Steeds tot uw dienst
Callebaut is nog zoveel meer dan alleen de Fijnste Belgische Chocolade. Ons team staat klaar
om u op verschillende manieren te helpen, te ondersteunen en bij te staan.

Ontdek Callebaut TV, het online
ﬁlmkanaal voor professionals

Een grote bron van inspiratie
op www.callebaut.com

Wat als uw chocolademousse niet de gewenste
textuur heeft? Wat als uw glaçage niet glanst zoals
het zou moeten? Wat als u uw chocolade niet uit de
vorm krijgt? De nieuwe website www.callebaut.tv
bevat een hele reeks stap-voor-stap instructieﬁlms
die chef-patissiers, chocolatiers en koks helpen om
uitmuntende eindresultaten te verkrijgen.
Callebaut TV helpt u ook de oorzaak van problemen
op te sporen en oplossingen aan te bieden. Ontdek
dit alles gratis op www.callebaut.tv

Inspiratie kwam nog nooit zo kant-en-klaar geleverd:
bekijk productinformatie, recepten, online demonstratieﬁlms… van op de allereerste rij! De website
bevat alles wat u wilt weten over Callebaut chocolade.
Het wordt ongetwijfeld uw dagelijkse bron van
informatie en inspiratie!

Voor alle vragen kunt u rekenen
op ons gratis technisch advies

Opkomende talenten ondersteunen
op de World Chocolade Masters

Onze technisch adviseurs kunnen u helpen met al uw
vragen over en technische problemen met chocolade.
Geef uw vragen gewoon door aan uw salescontactpersoon, wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Elke chocoladeprofessional mag zijn talenten tonen
op de World Chocolade Masters – een initiatief van
Callebaut. Deze internationale culinaire wedstrijd is
gewijd aan het creatieve gebruik van chocolade in
al zijn toepassingen. Bekijk alles meer in detail op
www.worldchocolademasters.com

Perfectioneer uw vaardigheden in
de Chocolade Academy

Chocoladeambassadeurs
delen hun kennis met u

In zijn 10 Chocolade Academies, verspreid over de
hele wereld, organiseert Callebaut cursussen en
workshops van chocolade-experts in hun vakgebied.
Kijk op www.chocolate-academy.com voor een volledig
overzicht van alle cursussen.

De chocoladeambassadeurs vormen een actief netwerk van vooraanstaande chocolade-experts. Ze delen
hun knowhow in Callebaut chocolade en verwerkingstechnieken met vakmensen van over de hele wereld.
Ontmoet hen op de handelsbeurzen en gastlezingen
van de Chocolade Academy.

Ontdek een grote bron van inspiratie: www.callebaut.com
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