
“Um chocolate branco equilibrado, com sabor a caramelo salgado,
leite cozido e notas de baunilha.”

Em linha
com as
tendências

Chocolate
Puro Belga

100%  
natural

Criatividade
ilimitada

Certificado
Cacao-Trace

Versatilidade

Cor âmbar, brilhante e quente,
que transporta a tendência do
sabor a caramelo para o nível
seguinte.

Baseado na reconhecida
experiência e qualidade em
chocolate branco da marca
Belcolade.

O segredo reside numa
conchagem lenta e suave,
realçando um bouquet
de sabores específico, sem
adicionar aromas artificiais.

Resultados garantidos,
para inúmeras possibilidades.

Combinação única entre a
procura pelo verdadeiro sabor
e o compromisso para com os
produtores de cacau, com um
impacto direto nas suas vidas.

Chocolate perfeitamente
equilibrado, aclamado pela
grande conveniência
e versatilidade de uso.
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 DETALHES DO PRODUTO: DETALHES DO PRODUTO:

40140484014048 Bel. Ambar Selection CTBel. Ambar Selection CT

Embalagem:: Saco de 4 KG

% de Cacau:% de Cacau: 30%30%

Validade:Validade: 12 meses12 meses

Com o Cacao-Trace vamos para além  
da sustentabilidade

Na BELCOLADE, personificamos o programa Cacao-Trace 
na nossa forma de trabalhar. Completamente.  
O nosso foco no sabor mais puro possível tem uma 
missão: queremos garantir o futuro do chocolate. 
Porque amamos e estimamos o chocolate.  
É por isso que trabalhamos juntamente com todos 
os que partilham desta devoção. Em todo o Mundo. 
Falamos e ouvimos, preocupamo-nos e co-criamos. 
Redefinimos a sustentabilidade.

É por isso que nós, como especialistas em fermentação, 
somos os únicos que até hoje conseguiram criar uma  
rede mundial de centros de pós-colheita de cacau.  
É por isso que concedemos um bónus (de 0,10€)  
por cada quilo de chocolate de qualidade premium  
vendido, além de um preço premium que também 
oferecemos aos produtores pela sua matéria prima.  
O programa Cacao-Trace é a combinação perfeita  
entre a procura pelo verdadeiro sabor e o compromisso  
para com os produtores de cacau, com impacto direto  
nas suas vidas. 

Vamos para além da sustentabilidade. Porque nós  
sabemos fazê-lo. 
Nada sabe tão bem como o chocolate verdadeiramente 
puro. Nada.

Junte-se a nós, no universo
do chocolate de excelência.

Belcolade
Selection Amber

Cacao-Trace
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