News Release
Callebaut® combineert chocoladedesserts met Belgische bieren

Belgian Beer Weekend presenteert: Belgische
chocolade en Belgische bieren: een “perfect
match”!




Inspirerende pairing ideeën voor chefs, chocolatiers en food professionals
9 desserts met Belgische chocolade gekoppeld aan een Belgisch bier
Presentatie tijdens het Belgian Beer Weekend: 31 Augustus – 2 September
2012

Wieze/België, 24 augustus 2012 – België wordt al jaren geroemd om zijn 2
belangrijkste troeven: bier en chocolade. Toch bleven de wereld van het bier en die
van chocolade tot nu toe gescheiden. Callebaut® bracht daar verandering in. Het
afgelopen jaar werkte het merk samen met de Federatie van Belgische Brouwers aan
een bijzonder experiment: het koppelen van desserts met Belgische chocolade aan
Belgische bieren. Tijdens het Belgian Beer Weekend kan een internationaal publiek
van foodies en bierliefhebbers het resultaat proeven én ontdekken dat bier en
chocolade wel degelijk voor elkaar gemaakt zijn.
Food professionals en chefs die actief zijn in de gastronomie moeten voortdurend
inspelen op nieuwe trends die de nieuwsgierigheid van de consument opwekken. Die
zoekt naar nieuwe smaakbelevingen en verrassende combinaties. Callebaut®, al meer
dan 100 jaar voorkeursleverancier van de fijnste Belgische chocoladecouvertures bij
chocolatiers, bakkers, patissiers en chefs wil zijn klanten dan ook ondersteunen in die
opdracht met nieuwe inspiratie.
Voor het Belgian Beer Weekend, herwerkte Callebaut®’s chef-patissier en Technisch
Adviseur Alexandre Bourdeaux, samen met de Federatie van Belgische Brouwers, 9
gekende, klassieke desserts om ze te laten harmoniëren met Belgische bieren. Het
pairen van bier en chocolade is niet nieuw voor het merk maar het vervolg op eerdere
inspanningen om het beste van België in de spotlights te zetten. “Het zoeken naar de
perfecte harmonie tussen bier en chocolade is een fantastische uitdaging”, volgens
Alexandre Bourdeaux. “Ze hebben allebei een sterk karakter. Die twee in een mooi
smaakevenwicht brengen, is een boeiende zoektocht met verrassende perspectieven.
Fruit en notenpralinés vormen trouwens een dankbare brug om de fruitige en zure
toetsen in bier met chocolade te matchen.”
Combinaties zoals “Witbier en panna cotta van witte chocolade en sinaasappel” of
“trappist met een praline van geroostere pecanvulling” werden reeds geproefd door
een team van bier-sommeliers en smaakexperts. “En die waren onmiddellijk
overtuigd”, volgens Alexandre Bourdeaux.
Food professionals en foodies die de harmonie tussen Belgische chocolade en
Belgisch bier zelf willen ontdekken, mogen dan ook het Belgian Beer Weekend in
Brussel van 31 augustus 2012 tot 2 september niet missen. Afspraak in het Brusselse
beursgebouw waar elk uur 3 nieuwe bieren geserveerd worden met bijpassende
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chocoladedesserts, bedacht door Alexandre Bourdeaux en bereid door J&M Catering
(Aartselaar – België). Leuke vondst is dat de bieren én de desserts samen worden
gepresenteerd op een uniek proeverpallet.
***
Callebaut (www.callebaut.be):
Al 100 jaar produceert Callebaut chocolade in hartje België. Het is één van de zeldzame
chocolademakers die zijn cacaobonen nog steeds zelf selecteert, roostert en vermaalt tot zijn eigen
geheime en exclusieve cacaomassa, het belangrijkste ingrediënt voor couverture-chocolade.
Callebaut werd in 1850 in België opgericht als een brouwerij en zuivelbedrijf. Het produceerde zijn
eerste chocoladerepen in 1911 en begon in 1925 met de productie van couverturechocolade voor
Belgische chocolatiers. In 1950 begon Callebaut zijn producten te exporteren. Het maakt nu deel uit
van Barry Callebaut, wereldleider in de productie van hoogkwalitatieve cacao- en
chocoladeproducten.

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Met een jaarlijkse omzet van meer dan CHF 4.6 miljard (EUR 3,6 miljar/USD 5,0 miljard) in het
boekjaar 2010/11 is Barry Callebaut, met hoofdkantoor in Zürich, 's werelds toonaangevende
fabrikant van kwaliteitscacao en -chocolade, van de cacaoboon tot het afgewerkt chocoladeproduct.
Barry Callebaut is aanwezig in 27 landen, telt 40 productievestigingen en heeft een zeer
gediversifieerd personeelsbestand van zo'n 6000 toegewijde medewerkers. Het bedrijf bedient de hele
voedingsindustrie en focust op industriële voedingsmiddelenfabrikanten en artisanale en
professionele gebruikers van chocolade (zoals chocolatiers, banketbakkers en bakkers), het
laatstgenoemde segment met zijn twee wereldmerken Callebaut® en Cacao Barry®. Barry Callebaut is
wereldwijd leider in cacao- en chocolade-innovaties en biedt een brede waaier aan diensten op het
gebied van productontwikkeling, verwerking, opleiding en marketing. Ook kostenbeheersing is een
belangrijke reden waarom zowel lokale als mondiale voedingsmiddelenfabrikanten samenwerken met
Barry Callebaut. Via tal van duurzaamheidsinitiatieven en onderzoeksactiviteiten werkt het bedrijf
samen met cacaoboeren, coöperatieven en andere partners om toekomstige cacaobevoorrading te
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