
 

 

Een aantal ondernemers in onze gemeente Aalsmeer gebruiken chocolade van 
Callebaut. 
Maar gebruiken ze ook de Fairtrade variant? 
 

 
Fairtrade certified 

De zachte chocolade met het Fairtrade-label. 
Fairtrade heeft dezelfde ronde en uitgebalanceerde smaak die u waarschijnlijk wel 
kent van de meest iconische donkere Callebaut chocolade . De smaak wordt 
gedefinieerd door een zacht hart van cacao en een aangename intensiteit met frisse 
topnoten.  
De Fairtrade nr 811 biedt u een enorme vrijheid om te combineren met heel wat 
verschillende aroma's en ingrediënten. 
Dankzij de standaard vloeibaarheid kan u rekenen op zijn fantastische 
bewerkbaarheid in heel wat verschillende toepassingen: vb. mouleren en omhullen 
van confiserie of op smaak brengen van ganaches, mousses, crèmes, crémeux, ijs 
en sauzen. 

Elke referentie naar Fairtrade (FT) vereist een geldig FT certificaat. 

Cocoa Horizons Foundation 

De Finest Belgian Chocolate heeft de fijnste cacaobonen nodig. Vandaag en 

morgen. Voor elk verkocht pak Finest Belgian Chocolate, investeren wij een deel in 

de duurzame teelt van cacao via de Cocoa Horizons Foundation. 

Omschrijving 

Zachte en goed uitgebalanceerde chocolade met een subtiele toets van vanille. 
 

Beschikbare verpakkingen 

 

 

https://www.callebaut.com/nl-NL/chocolade-cacao-noten/70-30-38nvfair/70-30-38-met-fairtrade-certificaat
https://www.callebaut.com/nl-NL/chocolade-cacao-noten/823nvfair/823-fairtrade-certificaat
https://www.callebaut.com/nl-NL/chocolade-cacao-noten/70-30-38nvfair/70-30-38-met-fairtrade-certificaat
https://www.callebaut.com/nl-NL/chocolade-cacao-noten/70-30-38nvfair/70-30-38-met-fairtrade-certificaat
https://www.callebaut.com/nl-NL
https://www.callebaut.com/nl-NL/chocolade-cacao-noten/chw-s2bft/chw-s2bft


 

 

 

OVER CALLEBAUT DUURZAAMHEID 

  

Hoe draag ik als Callebaut klant bij aan de duurzaamheid? Bij Callebaut bronnen 
wij 100% duurzame cacao voor Finest Belgian Chocolate. Met elke verpakking die jij 
aankoopt, gaat een gedeelte rechtstreeks naar het implementeren van productiviteit 
en gemeenschapsopwikkeling bevorderende activiteiten door de Cocoa Horizons 
Foundation. 
  

Hoe wordt de Cocoa Horizons Premie gebruikt en geverifieerd? Het gebruik van 
de Cocoa Horizons premie is volledig transparant en wordt jaarlijks geverifieerd door 
een derde partij in de Cacao Snapshot, beschikbaar op de Cocoa Horizons website. 
De verdeling van de premies is als volgt: 41% wordt gebruikt voor de financiering van 
productiviteitsactiviteiten, 18% voor activiteiten voor gemeenschapsontwikkeling, 
27% als een premie voor elke geregistreerde landbouwer en 14% voor 
administratieve activiteiten. 

Wat is de link tussen Forever Chocolate, Cocoa Horizons en 
Callebaut? Callebaut is een brand onder de Barry Callebaut Group. Samen met ons 
moederbedrijf maken wij deel uit van de Forever Chocolate beweging. Onze 
doelstelling is om van duurzame chocolade de norm te maken. Cocoa Horizons is het 
intern programma van Barry Callebaut, ons favoriete voertuig om de Forever 
Chocolate doelstellingen af te leveren. We geloven er in dat we de grootste impact 
kunnen maken met teams die ter plaatse samenwerken met de cacaoboeren. En dat 
is precies wat het Cocoa Horizons programma doet. Callebaut betaalt een premie 
voor elke verpakking Finest Belgian Chocolate, gedeeltelijk om de activiteiten van de 
Cocoa Horizons te financieren en om bij te dragen tot de 2025 Forever Chocolate 
doelen. 

  
 


