
NXT
UNIEKE ZUIVEL- EN ALLERGEENVRIJE  

CHOCOLADE
Voor al jouw vegan, plantaardige en  

lactosevrije chocolade creaties 

MADE WITH CHUFA



Voor meer info, contacteer je vertrouwde vertegenwoordiger of customer_care_gmbnl@barry-callebaut.com.

PRODUCTINFORMATIE
Product Omschrijving Type  

verpakking
Inhoud per 

omdoos Artikelnummer Houd- 
baarheid

NXT DAIRY FREE DARK

Donkere 
chocolade 
55.7%

Rijk aan cacao, uitgebalanceerd,
zacht, fruitige accenten.

Callets
zak 1 x 10 kg CHD-Q55-DFR-01B 24 

maanden • • • • •

NXT DAIRY FREE MILK

Melkchocolade 
42.3%

Rijk aan cacao met tinten van zoete 
karamel en koekjes, heerlijk romig maar 
zonder enig spoor van melk of zuivel.

Callets
zak 1 x 10 kg CHM-Q42-DFR-01B 18 

maanden • • • • •

NXT We kunnen er niet meer omheen: plantaardig is booming! 
De volgende generaties vragen steeds meer naar vegan en 
verantwoorde producten. Om chocolatiers en (banket)bakkers  
bij deze groeiende vraag te ondersteunen, lanceert Callebaut  
de NXT chocolade range. Een assortiment zuivel-en  
allergeenvrije chocolade dat inspeelt op de consumenten- 
behoefte van nu en de toekomst.

 LSMAAK  
De lekkerste en meest romige alternatieven voor  
melk en donkere chocolade – gebaseerd op de 
favoriete smaakprofielen van onze Finest Belgian 
Chocolate en gemaakt met dezelfde Belgische 
cacaomassa. 

 LZUIVEL - EN ALLERGEENVRIJ!
• 100% plantaardig en zuivelvrij:  

bevat GEEN melk, room of zuivel.
• Vrij van kunstmatige toevoegingen, smaak- of 

kleurstoffen en gemaakt met zonnebloemlecithine.
• Geschikt voor al jouw klanten. Voor de vegan 

foodies maar ook bij lactose intolerantie,   
zuivelvrije en notenvrije diëten en allergieën. 

 LRIJK AAN VEZELS  
De NXT melkchocolade is gemaakt met chufa,  
een plant waaruit we 100% plantaardige melk halen.  
Net als melk heeft chufa een rominge, neutrale 
smaak, maar het is beter voor het milieu, gezond, 
voedzaam en rijk aan vezels. 

 LGESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Toepasbaar in al jouw creaties, van patisserie  
en gebak tot mousse en ijs.

 L100 % DUURZAAM 
• Gemaakt uit 100% duurzame  

cacaobonen
• Duurzame verpakking:  

een design voor versere chocolade,  
die eenvoudiger te hanteren is  
en beter voor de planeet.

cocoahorizons.org

Scan de QR-code voor meer informatie  
over het smaakprofiel en de toepassings- 
mogelijkheden van deze unieke chocolades


