
cacaoboeren
Door meer van de cacaovrucht te gebruiken, 
krijgen de cacaoboeren meer inkomsten voor 
hetzelfde werk. Waar in andere situaties 70 % 
van de cacaovrucht weggegooid wordt, kunnen 
ze nu meer van hun oogst verkopen. Op deze 
manier blijven we investeren in een betere en 
duurzamere wereld voor de cacaoboeren. 

De reis van de cacaovrucht starts in de tro-
pische regio’s rond de Evenaar op boerderijen 
waar de cacaovrucht (Cabosse) groeit. Als ze 
rijp zijn, worden de kleurrijke vruchten geoogst, 
schoongemaakt en geopend om de cacaobonen 
te scheiden van de verse witte pulp. 
De cacaobonen worden dan gebruikt om heerlij-
ke chocolade te maken, nadat ze gefermenteerd 
en gedroogd zijn. Normaal worden enkel de 
cacaobonen gebruikt om chocolade te maken, 
wat wil zeggen dat 70 % van de vrucht volledig 
weggegooid wordt.  Door het ‘Upcyclen’ van de 
verse witte pulp voor de vulling van onze prali-
ne, wil ‘Cabosse’ bijdragen tot een ‘zero waste’ 
gemeenschap.  

minder afval - meer smaak

100% heerlijk
De pulp van de cacaovrucht heeft een unique 
“zesty” en fruitige smaak, met een heerlijke fris-
heid. Natuurlijk hoog in vezels en een bron van 
potassium, bevat de cacaovrucht meerdere sup-
plementen zoals magnesium, mangaan, calcium, 
fosfor, ijzer, zink, vitamine B5 en vitamine D2. 

Cabosse
“Cabosse is een unieke ‘Upcycled’ praline van donkere chocolade met een heerlijke cacaovruchtvulling. 

Door het gebruik van de pulp van de cacaovrucht, worden niet enkel de cacaobonen, maar ook het fruitige 
vruchtvlees errond gebruikt. Deze praline is gemaakt met respect voor de natuur en voor de cacaoboeren. 
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Vulling van pulp van de cacaovrucht (Cabosse) 

Chocolade van de cacaobonen

UP 
CYCLED



“'Upcycled '’ pure chocolade met with 
cacaovrucht (Cabosse) vulling! 
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