
Fijnproevers opgelet! 

Single origine chocolades zijn chocolades 
van een bepaald gebied en een 
cacaovariëteit, die door de maker op een 
specifieke manier geroosterd en verwerkt 
worden. Ze worden vaak ook 'bean-to-bar' 
chocolades genoemd.

Wat bepaalt de smaak van chocolade? De 
ondergrond, de bonenvariëteit, de 
fermentatie van de bonen en de manier 
van roosteren.

Elke chocolade in dit assortiment wordt in 
België gemaakt en is volledig traceerbaar 
tot aan de plantage.

Veel proefplezier!



VENEZUELA OCUMARE 72%

Deze chocolade met bonen van nabij de Atlantische 
kust in Ocumare zorgt voor een elegante smaak met 
een lange finish. 

We vinden er licht gebrande toetsen in terug van 
espresso, noten en gedroogd fruit.

Producent: Mi Joya (Tervuren)

Gewicht: 40g

72% cacao

Variëteit: Trinitario

Herkomst: Venezuela

Intensiteit: 



CUBA BARACOA 72%
Heel fris-bitter in de aanzet met intense smaken van 
tabak en vanille. Vervolgens aangename zuren van 
tropisch en gedroogd fruit (mango, vijg). 

Een licht-gebrande finish van geroosterde amandelen, 
zonder het geheel uit balans te halen.
Een mooie tablet om te combineren met een licht-
geturfde whisky.

Producent: Mi Joya - Tervuren

Gewicht: 40g

72% cacao

Variëteit: Trinitario

Herkomst: Cuba

Intensiteit: 



MADAGASCAR MILK 55%
Een heel krachtige melkchocolade! Diepe cacaotoetsen worden 
mooi in evenwicht gehouden door de aciditeit die typisch is voor 
de malagassische bodem.

In de aanzet vind je toetsen van zoethout die versmelten met 
geroosterde amandel en boterachtige karameltoetsen. 

De frisse toetsen van dennen op de achtergrond vind je maar 
zelden terug in chocolade. Dat is wellicht de reden waarom de 
finish van kandijsiroop niet gaat vervelen.

Intensiteit: 

Producent: Chocolatoa (Ruislede) exclusief voor Chocolatier Reen

Gewicht: 50g

55% cacao

Variëteit: Trinitario

Herkomst: Akesson's Organic Estate, Ambanja, Madagaskar



MADAGASCAR MILK & NIBS 55%
Een heel krachtige melkchocolade! Diepe cacaotoetsen worden 
mooi in evenwicht gehouden door de aciditeit die typisch is voor 
de malagassische bodem.

In de aanzet vind je toetsen van zoethout die versmelten met 
geroosterde amandel en boterachtige karameltoetsen.

De cacaonibs afkomstig van dezelfde bonen zorgen niet alleen 
voor een crunch. Ze bieden een turfachtige punch die tot op het 
achterste van je tong tintelt. Een complexe smaakervaring die 
helemaal af is.

Intensiteit: 

Producent: Chocolatoa (Ruislede) exclusief voor Chocolatier Reen

Gewicht: 50g

55% cacao & nibs

Variëteit: Trinitario

Herkomst: Akesson's Organic Estate, Ambanja, Madagaskar



MAAK JE EIGEN NOTA’S

Intensiteit: 

Datum Nota’s


