Newsflash
Caluwé Artisan schakelt volledig over op Barry Callebaut’s
duurzame originechocolade uit Kameroen
Wieze/België, 30 augustus 2012 – Barry Callebaut, ’s werelds toonaangevende producent
van cacao- en chocoladeproducten van topkwaliteit, kondigt aan dat Caluwé Artisan, een
bedrijfsklant sinds drie generaties, vanaf deze maand zijn volledige productie overschakelt
naar Kameroen chocolade, het resultaat van Barry Callebaut’s unieke Quality Partner
Program (QPP). Via dit programma staat Barry Callebaut Kameroense cacaoboeren bij met
kennis en opleidingen over de cacaoteelt. Op die manier streeft het bedrijf ernaar om samen
met de cacaoboeren de kwaliteit van cacaobonen te verbeteren.
Een mooie voortzetting van een ambachtelijke traditie
Sinds 1968 maakt de familie Caluwé pralines van topkwaliteit in België. Enkel de beste
grondstoffen, in combinatie met passie en oog voor detail worden gebruikt om de constante
kwaliteit te garanderen. Door volledig over te schakelen op de Kameroen chocolade van
Barry Callebaut, erkent Caluwé Artisan de mogelijkheden van deze fantastische
originechocolade en kan het zijn jarenlange productie voortzetten op een duurzame manier.
“Voor Caluwé Artisan zijn kwaliteit en de verderzetting van de ambachtelijke
pralinenproductie van het allergrootste belang,” aldus Sofie de Lathouwer, marketing
director food manufacturers Western Europe bij Barry Callebaut. “Dankzij de superieure
cacao uit Kameroen, geproduceerd op basis van onze gepatenteerde fermentatiemethode en
kennisoverdracht in het kader van ons Quality Partner Program, konden we Caluwé Artisan
inspireren om hun hoogstaande traditie verder te zetten op een duurzame manier. Samen
engageren we ons om de boeren te stimuleren en alle mogelijkheden te bieden voor een
verantwoorde cacaoproductie.”
“We zijn erg opgetogen met de overschakeling op Kameroen chocolade. Het speciale
fermentatieproces van Barry Callebaut in Kameroen garandeert een maximum aan smaak en
aroma’s in de boon. Dat is voor ons het uitgangspunt voor de beste chocolade”, stelt Koen
Caluwé, managing director bij Caluwé Artisan. “Ook zijn we ervan overtuigd dat de
toekomst van kwaliteitschocolade nauw verband houdt met die van de cacaoboeren. Het is
dan ook van het allergrootste belang dat we een duurzame cacaoproductie verzekeren. Het
Quality Partner Program van Barry Callebaut in Kameroen is daar de perfecte oplossing
voor. Zo kunnen we onze kwaliteit garanderen, naast een duurzame toekomst voor de
cacaoboeren en hun families.”

Kameroenchocolade: de duurzame chocoladekeuze voor de toekomst
In januari 2012 lanceerde Barry Callebaut zijn assortiment Kameroen chocolade,
geproduceerd met de exclusieve rode cacaoboon uit Kameroen. Haar buitengewone smaak
wordt bepaald door de vruchtbare bodem van het dichte regenwoud , verrijkt met
vulkanische grond. De superieure rode cacaoboon geeft aan de Kameroen chocolades van
Barry Callebaut zijn intense glans, warme kleur en uitgesproken chocoladesmaak. De
cacaocomponent van Kameroen chocolade smaakt aangenaam bitter met een rijke, fruitige,
verfrissende aciditeit.
In samenwerking met Barry Callebaut ontwikkelden Georges Caluwé, de oprichter van
Caluwé Artisan, en zijn zoon Alberic Caluwé een unieke cacaoblend met specifieke
referenties die voor alle pralines van Caluwé gebruikt wordt. Sinds 1 augustus 2012 wordt
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deze unieke cacaoblend van Caluwé uitsluitend geproduceerd met de duurzame Kameroen
originechocolade van Barry Callebaut.
***
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
verzekeren en het leven van de boeren te verbeteren.
Voor meer informatie over het Quality Partner Program: www.qualitypartnerprogram.com
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