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GROWING· GREAT CHOCOLATE
IN DE PRAKTIJK
CHOCOLATIERS REIZEN MET CALLEBAUT NAAR IVOORKUST

CHOCOLATERIE

In april reisden enkele chocolatiers en patissiers samen met Callebout naar
Ivoorkust. Naast een bezoek aan cacaoplantages en de productiefaciliteiten kon

ook met eigen ogen gezien worden hoe Callebout zich voor de plaatselijke boeren
inzet.

Mieke Masyn

PRODUCTIEfACIlITEITEN
ABIDJAN

Bq aankomst in de economische
hoofdstad van Ivoorkust kregen de
deelnemers, die begeleid werden
door Geert Kiesekoms, soles-
director Gourmet Belux, en
Frederic jenssens. trade marketing
manager Gourmet Belux, eerst de
kans om de productiefaciliteiten te
bezoeken. Daar zagen ze onder
meer hoe de bonen verwerkt
worden tot cacaoboter en een
cacaomassa, die gebruikt worden
voor diverse doeleinden, waar-
onder de verkoop aan andere
spelers in de zoetwarensector.
De Callebout Growing Great
Chocolatereferenties worden, op
hun beurt, allemaal integraal -
van boon tot chocolade
in België geproduceerd.

Bezoek Maféréschool

waarts. Hier ligt de Maféré-
school, een van de scholen die
met de ondersteuning van Barry
Callebout gebouwd werden

CENTER OF COCOA
EXCELLENCE IN PACOBO
Dag twee startte met een bezoek
aan het Center of Cocoa Excel-
lence in Pacobo. Deze tuinbouw-
school, die opgericht werd
binnen het Cocaa Horizons-
project, leert de plaatselijke

MAFERESCHOOl
Daarna ging de groep oost-

"Een ervaring die
ik iedereen kan
aanraden als ,'e
de kans krijg ff

Stephan Dumon van
Choc 0 pure reisde
mee naar Ivoorkust.
"Ik werk al twintig

jaar met chocolade
en heb thuis ook

gedroogde cacao-
boontjes liggen,

maar dit was de ideale kans om eens de herkomst van de cacao
van dichtbij te beleven. De plantages, de manier waarop ze daar

werken, en het project van Callebout waren zeer interessant.
Uiteraard is ook het land op zich en de bevolking iets wat

een grote indruk nagelaten heeft. Ik kan iedereen aanraden
om zo'n reis te maken, als je de kans krijgt."

chocolaterie.pmg.be

boeren hoe ze het grootste rende-
ment uit hun cacaoplantages
kunnen halen. Dit 0'.0. door het
combineren van gewassen, zodat
de 850.000 cacaoboeren in'
Ivoorkust hun inkomsten kunnen
diversifiëren. Op de site zijn er
pilatplats aangelegd waar de
theorie ook in de praktijk getoond
kan worden.

Win-win
Het Center of Cocaa Excellence
creëert dan ook een win-win-

situatie: de boeren krijgen een
mooie opbrengst en tegelijkertqd
blijft het aanbod cacao, waar-
naar de vraag stijgt, verzekerd.

FARMER aan SCHOOL
In Ivoorkust zijn de boeren
gegroepeerd in coöperatieven.
Het zijn de 'opperhoofden' van
die caöperatieven die de oplei-
dingen in Pacobo volgen en
de opgedane kennis verspreiden
via Farmer Field Schools naar
de plaatselijke boeren. Opvallend
is dat ze niet enkel onderwezen
worden' op het vlak van land-
bouw, maar dat ook onder-
werpen als gezondheidszorg en
hygiëne aangesneden worden.
Door de participatie in het
Growing Great Chocolate-
programma en de opleidingen in
de Farmer Field Schools kunnen
cacaoboeren hun rendement laten
groeien en op die manier dus
hun inkomen doen stijgen 0

"Proeven van zaken waarvoor
je anders de kans niet krijgt"

Geert Nemegeer van Chocolaterie Karakske
in Roeselare reisde mee om de oorsprong
van de chocolade te leren kennen. "Een

openbaring! We zagen er het hele produc-
tieproces, van zaadje tot chocolade. We
hebben ook zaken kunnen proeven waar-

voor je anders de kans niet krijgt. Zo
hebben we op de plantages zelf een cacao-
vrucht mogen openhakken, waarbij we de

rauwe boontjes geproefd hebben. De kennis die ik in Ivoorkust
opgedaan heb, kan ik gebruiken tijdens de workshops en demon-

straties in onze zaak. Dankzij de reis naar Ivoorkust is het makkelijker
om het verhaal van de chocolade over te brengen en ik kan beter
antwoorden op vragen van klanten. We hebben ook foto's van de

reis in de winkel gehangen. Iedere chocolatier zou dit minstens
één keer in zijn carrière moeten doen."
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