POWERFUL
80% CACAO

M E E R MEER MEER

KRACHT SMAAK

CACAO

DE NIEUWE FIJNSTE BELGISCHE DONKERE CHOCOLADE

Powerful 80% cacao

Meer smaak, meer kracht, meer intensiteit
Het is tijd voor meer. Tijd om kennis te maken met een chocolade
die uw creaties meer kracht, meer smaak en een ongeëvenaarde
chocoladeboost geeft. Daarom ontwikkelde Callebaut de nieuwe
standaard in donkere chocolade: Powerful, met 80% cacao.
80% cacao – 200% kracht
Powerful 80% is de donkerste Callebaut chocolade ooit, met de meest intense smaak in het assortiment Fijnste
Belgische Chocolade. We zijn erg ver gegaan om deze superkracht te verwezenlijken, zonder daarbij een perfect
uitgebalanceerde smaak uit het oog te verliezen.

INTENSITEIT
NASMAAK (INTENSITEIT)

CACAO

BLOEMIG

HEAVY

KRUIDIG

ZOET

FRUITIG

ZUUR

Nieuwe Powerful 80%
811NV

Een nieuwe klassieker in de Callebaut traditie
Powerful 80% is een typische Callebaut chocolade – maar met een hogere concentratie en meer kracht dan ooit
tevoren. Tegelijk smaakt hij nooit te bitter. Hij heeft het vermaarde evenwicht dat Callebaut chocolade zoals 811
en 70-30-38 typeert.

Pure kracht om de chocoladesmaak naar boven te halen
Powerful 80% werd ontwikkeld voor uw creaties die een krachtige chocoladeboost nodig hebben: intense
ganaches, brownies, moelleux, donkere chocolademousse,… Zelfs een kleine hoeveelheid van Powerful 80%
garandeert een sterke chocoladesmaak. Voor inspirerende recepten (brownies, moelleux, pralines,…), surf naar
www.callebaut.com of vraag ze aan uw commercieel verantwoordelijke.

666 voor gegarandeerd goede eindresultaten
Powerful 80% heeft een gemiddelde-hoge vloeibaarheid 666, speciaal ontwikkeld om perfectie te bereiken in
een zo uitgebreid mogelijk assortiment van patisserie, bakkerij en desserttoepassingen.
Bovendien heeft Powerful 80% dezelfde gegarandeerde verwerkbaarheid als de andere Fijnste Belgische
Chocolades – de verwerkbaarheid waardoor vakmensen voor Callebaut kiezen.
.

Technische gegevens
Naam

Omschrijving

Powerful 80% Overweldigende
cacaosmaak. Intens
maar nooit te bitter.

Min. %
cacao

Cacaoboter %

Vloeibaarheid

Verpakking

Ref.

80%

44,3%

666

Callets™
2,5 kg

80-20-44NV

