
Beste klant,

Voor uw chocolade gaan we 
ver. Heel ver. Letterlijk. 
Want bij Visser Chocolade 
proberen we de dingen een 
beetje anders te doen. 

We willen niet alleen chocoladeproducten 
maken die waanzinnig lekker zijn. 
We proberen dat ook te doen 
op een duurzame manier voor mens en milieu. 
Niet alleen voor de mensen hier, maar 
ook voor de cacaoboeren 
in het Zuiden. Om bij te 
dragen tot hun duurzame 
ontwikkeling en een beter 
levenskwaliteit, hebben we een 
uniek partnership met Biolands Tanzania en 
Barry Callebaut, onze chocoladeproducent. 
Een partnership waarvoor ik zelf naar Tan-
zania ben gereisd. Ik maakte er kennis met de 
cacaoboeren daar. En ik kon kijken hoe we sa-
men kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Frank Visser
 - ChoColatier - 

www.visserchocolade.com

 Uw ChoColade

heerlijk 
   eerlijk

www.visserchocolade.com

Voor u én voor 
de cacaoboeren in 
Biolands, Tanzania

- Frank Visser -



Heerlijk eerlijk, 
ook in de cacaoprijs
de cacaoboeren in Biolands krijgen ook een eerlijke, goede 

prijs voor hun product. daardoor kunnen zij op een duur-

zame manier en met veel passie en liefde de cacaoteelt 

ontwikkelen. en daardoor kunnen zij ook zorgen voor hun 

gezinnen. Biolands gebruikt een deel van de opbrengsten 

namelijk voor scholen en hospitalen waar de cacaoboeren 

en hun gezinnen terecht kunnen voor opleidingen, medi-

sche verzorging, enzovoort.

Kwaliteitscacao voor een 
betere levenskwaliteit
door voor ons product te kiezen, geniet u van chocolade 

gemaakt met één van de beste cacao die in afrika wordt 

geteeld. U draagt ook rechtstreeks bij tot de duurzame 

ontwikkeling van de cacaoteelt daar, en tot een beter leven 

voor de cacaoboeren. U kiest voor kwaliteitschocolade, én 

voor een betere levenskwaliteit van de cacaoboeren. 

Geniet heerlijk eerlijk.

Cacao van een 
uitzonderlijke kwaliteit
de cacao uit Biolands is zeer bijzonder omdat de cacao-

boeren er hun cacaobomen en plantages verzorgen zoals 

nergens anders ter wereld – 100% bio uiteraard. daardoor 

is het cacao is van de allerzuiverste kwaliteit ter wereld. 

en dat proef je in de chocolade. die smaakt puur natuur, 

en heeft een bijzonder mooi en gevarieerd pallet met een 

ongeëvenaarde intensiteit en een heel mooie fruitigheid.


