CHOCOLADE SPREEKBEURT

WELKOM
Hoi!

Voordat we dat gaan doen, stellen we ons eerst aan je voor. Wij zijn
Rodney Nikkels en Enver Loke en samen zijn we in oktober 2011 met
‘Chocolatemakers’ begonnen. We kennen elkaar al sinds onze studie in
Wageningen. Jaren later kwamen we elkaar tegen en ontstond het
plan om èchte chocolade te gaan maken waar iedereen blij van wordt.
Er is natuurlijk niets leukers dan zelf chocolade maken (en veel te
moeten proeven!) én lekker te klooien met machines.
Échte chocolade maken betekent voor ons dat we dat bewust, duurzaam en met hoge kwaliteit doen én met zo min mogelijk toevoegingen en zo weinig mogelijk afval. We zijn de enige in Nederland die alle
stappen om van de cacaoboon een chocoladereep te maken, in eigen
hand hebben. Hierdoor kunnen we alle stappen in het proces zo
milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren. We denken over alles na, zelfs
over de inkt op de verpakkingen! We geloven in verandering; het kan
namelijk allemaal veel beter!

Jij wilt natuurlijk vooral weten hoe we chocolade maken. Laten we
gauw gaan beginnen. Om goed te begrijpen hoe een chocoladereep
gemaakt wordt, gaan we helemaal terug naar de oorsprong, namelijk
naar de cacaoboom….
Veel lees- en kijkplezier!

Rodney

Enver

MOEILIJKE WOORDEN

We doen dat inmiddels niet meer alleen. Er is een enthousiast team
betrokken bij Chocolatemakers waardoor we inmiddels veel chocoladerepen maken die in steeds meer winkels te verkrijgen zijn! En met
onze chocolade wordt inmiddels ook steeds vaker door chef-koks in
goede restaurants gekookt.

De moeilijke woorden in de tekst zijn cursief gedrukt en de betekenis ervan vind je steeds aan de rechterzijde van de pagina.

Wat leuk dat je een spreekbeurt gaat houden over chocolade en/of
over ons. In dit speciaal voor jou samengestelde boekje gaan we je
alles vertellen over het maken van chocolade en hoe wij dat doen in
onze fabriek in Amsterdam.
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CACAOBOOM

We beginnen bij de cacaoboom, de basis van alle
chocolade in de wereld. De officiële naam van de cacaoboom is Theobroma Cacao. Dit betekent ‘voedsel voor de
goden’ of ‘goddelijk voedsel.’ Lang geleden wist men al dat de vruchten van deze boom lekker zijn. Zo lekker, dat
ze wel van de goden afkomstig moesten zijn.

kieskeurige boom

De cacaoboom is een kieskeurige boom. Hij
groeit alleen in een omgeving met een
constante temperatuur (circa 23 graden) en
een goede bodemvruchtbaarheid. Daarnaast
vindt de boom het ook prettig als er genoeg
regen valt. Daarom vind je deze bomen alleen
in landen rondom de evenaar, zoals de Dominicaanse Republiek. Daar is niet alleen de
grond vruchtbaar. Het is er ook altijd warm
en er valt veel regen.

soorten

Er zijn drie hoofdsoorten cacaobomen, die allemaal een moeilijke
naam hebben.

Criollo

Cacaobomen kunnen wel 10 meter hoog
worden. Na ongeveer 4 jaar bloeit de cacaoboom voor het eerst. Op de stam en de dikkere
takken verschijnen dan roze en witte bloemen.
De cacaoboom bloeit het hele jaar door. De
boom draagt hierdoor ook altijd vruchten: zo’n
30 tot 40 stuks per jaar. De zaden in deze
vruchten zijn de cacaobonen. Elke vrucht
draagt ongeveer 40 tot 60 cacaobonen, die
uiteindelijk elk circa 1 gram wegen (na het
drogen). Nu kun je uitrekenen hoeveel
kilogram een cacaoboom aan bonen kan
leveren per jaar. De cacoabonen worden 2 keer
per jaar geoogst.

Trinitario
Forastero
De Forastero is door de mens
geselecteerd en het meest
verspreid over de wereld. De
oorspronkelijke boom, de Criollo,
wil graag in de schaduw van
hogere bomen staan. De Forastero groeit zowel in de schaduw
als in de zon.
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groei en bloei

De evenaar is een denkbeeldige lijn op de aarde die de aarde verdeelt in een noordelijk en zuidelijk halfrond.
Met selecteren bedoelen we hier dat de Forasteroboom door de mens ook op andere plekken geplant is dan waar deze oorspronkelijk groeide.

10 meter

LEUK OM TE WETEN
• Hérnan Cortez , de Spaanse veroveraar, bracht in 1528 de eerste cacaobonen vanuit Zuid-Amerika naar Europa. • De cacaobonen dienden
bij de Azteken, een volk dat lang geleden in Mexico leefde, als betaalmiddel. Voor 10 bonen kon je bijvoorbeeld een konijn kopen. • Per jaar
wordt er in de wereld ongeveer 3,5 miljoen ton aan cacaobonen geproduceerd. Hoeveel losse bonen zijn dat wel niet?
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CACAOBOON

De cacaoboom levert het belangrijkste ingrediënt
voor chocolade: de cacaoboon. Er kunnen geen chocoladerepen gemaakt worden zonder deze bonen. Maar
voordat er chocolade van gemaakt kan worden, moet er eerst nog van alles gebeuren met de bonen. Als je ze uit
de vrucht haalt, zijn ze namelijk helemaal nog niet lekker!

plukken

In het fermentatiecentrum worden de bonen
in grote bakken gelegd om te fermenteren.
Dit betekent dat het vruchtvlees gaat gisten.
Dat komt door de bacteriën die op de boon
aanwezig zijn. Dat klinkt vies, maar het is een
natuurlijk en erg belangrijk proces voor het
krijgen van kwalitatief goede cacao. Tijdens de
fermentatie veranderen de bonen in kleur van
paars naar bruin. Ook de smaak van de boon
verandert: deze wordt minder bitter en de
herkenbare cacaosmaak wordt gevormd. Het
fermenteren duur 4 tot 6 dagen waarbij de
bonen regelmatig omgeschept worden.
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drogen

Na het fermenteren worden de bonen
verplaatst naar droogtafels. De bonen worden
op tafels met een poreuze bodem ongeveer 14
dagen gedroogd. De tafels staan in de schaduw, zodat de bonen gelijkmatig kunnen
drogen. Als de boon namelijk te snel aan de
buitenkant droogt, ontstaat er een dichte laag
om de boon. Hierdoor droogt de boon van
binnen niet en dan kan hij later niet gebruikt
worden. Tijdens het drogen worden de bonen
goed in de gaten gehouden en regelmatig
gekeerd en gecontroleerd. Als ze helemaal
droog zijn, worden de bonen in zakken
verpakt en zijn ze klaar voor transport.
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fermentatie

Als iets poreus is, dan kan er lucht en vocht door heen, bijvoorbeeld door de gaatjes in het materiaal.

De vruchten van de cacaoboom zijn rijp als ze geel of rood gekleurd zijn. De cacaoboeren snijden de
vruchten van de boom, waarna ze worden opengebroken. Om iedere aparte cacaoboon zit vruchtvlees
dat een friszure smaak heeft. De bonen worden met het witte vruchtvlees uit de vrucht gehaald en in
grote zakken of manden gestopt. Daarna worden de bonen naar een fermentatiecentrum gebracht.

• Onze bonen zijn allemaal biologisch. Dat betekent dat de cacaobonen met respect voor de natuur en mens geproduceerd worden, dus
zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. • Hoe langer je over iets doet, hoe lekkerder het vaak wordt. Wij
laten onze boeren de tijd nemen om de bonen goed te laten drogen zodat de hele boon droog is. Dit heeft namelijk ook weer invloed op de
smaak. Later zal je ook zien dat wij lang over het maken van chocolade doen.
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ONZE BONEN

De cacaobonen die we gebruiken voor onze
chocoladerepen komen uit drie verschillende landen: Congo, Peru en de Dominicaanse Republiek. We werken nauw
samen met de cacaoboeren daar en geven hen een eerlijke prijs voor de bonen. Als de bonen niet goed genoeg zijn,
dan werken we samen met de boeren aan de verbetering van de productie. Onze samenwerking zorgt dus ook voor
een goede kwaliteit.

Peru

De cacao uit Peru wordt door de
Awajun-indianen verbouwd. Zij
zijn traditionele jagers en
verzamelaars en leven in het
Amazoneregenwoud in het
noordoosten van Peru. Van de
inkomsten van deze biologische
cacao kunnen de indianen leven.
Om geld te verdienen hoeven zij
dan geen hout te kappen en dit
te verkopen. Wij maken van hun
cacao de Awajúnreep. Daarmee
dragen we bij aan het behoud
van het tropische regenwoud en
de ontwikkeling van duurzame
teelt van cacao.

Dominicaanse Republiek

De boeren in de Dominicaanse
Republiek zijn georganiseerd in
Grupo Conacado, een samenwerkingsverband (ook wel coöperatie) van boeren. Samen staan ze
sterker in de onderhandelingen
met de importeurs van cacao,
waardoor ze een betere prijs
voor hun cacao krijgen. De
boeren leren ook om hun plantages goed te verzorgen, waardoor de oogsten beter worden.
We kopen onze bonen bij hen
vanwege de goede kwaliteit en
de eerlijke prijs. Van deze bonen
maken we de Très Hombresrepen. Deze naam heeft te maken
met het vervoer van de bonen.
Hier lees je later meer over.
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Een importeur is een persoon of bedrijf die producten uit een land koopt en verkoopt in een ander land.

Van de cacao uit Congo maken
we de Gorillarepen. De laatste
berggorilla’s van de wereld
leven in het Virunga National
Park in het oosten van Congo.
Hun leefgebied wordt aangetast doordat mensen daar
bomen kappen. Om dit tegen te
gaan zijn er cacaobomen
aangeplant aan de rand van het
park. Deze biologisch geteelde
cacao zorgt voor een beter
inkomen voor de bewoners
daar. Hierdoor hoeven ze geen
hout meer te kappen in het
leefgebied van de gorilla’s of op
stroopjacht te gaan. Zo blijft
het leefgebied van de gorilla’s
beschermd.
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Congo

• Conacado is opgericht in 1988 om het welzijn van de boeren te verbeteren. Samen hebben de Conacadoboeren circa 28.000 hectare land
(1 hectare = 2 voetbalvelden). Meer informatie over de coöperatie vind je op: www.conacado.com.do • Cacao komt oorspronkelijk uit de
regenwouden van de Amazone. De cacao uit Peru komt dus rechtstreeks van de geboortegrond van de cacao. • De berggorilla is de grootste
van de vijf bekende gorillasoorten. Het mannetje kan wel tot 1.85 meter groot worden, net zo groot als een volwassen man.

4

We willen graag ‘goede’ chocolade maken. Daarmee
bedoelen we niet alleen erg lekkere chocolade, maar ook chocolade die goed is voor de wereld. We willen de wereld
zo weinig mogelijk belasten en liever niet vervuilen. Onze bonen uit de Dominicaanse Republiek worden dan ook
vervoerd met een zeilschip. Dat is veel beter voor het milieu dan een normaal vrachtschip. Een zeilschip heeft namelijk alleen wind nodig! En wind raakt nooit op. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die raken wel op.

3981 zeemijlen

1 zeemijl is ± 1,852 kilometer

Tres Hombres

Jorne

Andreas
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Arjen

MOEILIJKE WOORDEN

En wij zijn Jorne, Andreas en Arjen, de kapiteins van
dat zeilschip. Ons zeilschip heet de ‘Tres Hombres’ en
dat is Spaans voor ‘de drie mannen of vrienden.’ We
geloven in een transportrevolutie. De dikke lagen
smog die we aan de horizon zagen tijdens onze eerste
zeilreizen maakten dat we besloten dat het anders
moet én kan. Met ons bedrijf Fair Transport (dat is
Engels voor: Eerlijk Transport) vormen we een tegengeluid in de transportindustrie. Op de wind varen we
de wereld over om producten, zoals de cacaobonen
van Chocolatemakers, te vervoeren. Zonder motor en
met onze zeilen halen we dezelfde snelheid als de
kleinere vrachtschepen.

Fossiele brandstoffen zijn versteende resten van dieren en planten waaruit aardolie, aardgas en kolen ontstaan. Een revolutie is een plotselinge opstand van mensen
of een plotselinge verandering, omdat men het niet eens is met hoe het tot dan toe gaat. Smog is een vorm van luchtvervuiling die in een bepaalde periode plotseling sterk kan toenemen.

TRANSPORT

1/2

• Het zeilschip vervoert voor Chocolatemakers elk jaar ongeveer 100 zakken van 70 kilo. • Als je op een windstille dag tijdens een strandwandeling de gele gloed boven de horizon ziet, is dat de smog veroorzaakt door de ongeveer 50.000 vrachtschepen die er op dat moment
over de wereld varen. • Het zeilschip Tres Hombres is een zeilschip met twee masten en zo’n schip noem je een brigantijn of schoenerbrik.
De naam brigantijn is afkomstig van een Italiaans roofschip, de bergantin, een schip dat vroeger gebruikt werd.
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TRANSPORT

2/2

Eén keer per jaar komt de Tres Hombres aan in Amsterdam met aan boord 7 ton cacaobonen en 2 ton cacaoboter uit de Dominicaanse Republiek. We maken hier altijd
een groot feest van! Iedereen die maar wil en kan, is welkom om naar het schip te komen om te helpen met uitladen
en de zakken vol cacaobonen naar de fabriek te brengen. Kom jij ook helpen de eerstvolgende keer? Op onze
website lees je wanneer dat is.

uitladen en vervoeren

Het uitladen van de zakken cacao gebeurt
met een net. In het ruim van het schip
worden enkele zakken op het net gelegd. Aan
wal mogen de mensen aan het touw trekken
om de zakken uit het ruim te hijsen. Het
enige wat we hiervoor nodig hebben is
spierkracht. Ook het vervoeren van de
zakken naar de fabriek doen we zo milieuvriendelijk mogelijk. Met behulp van onder
andere fietsen, huifkarren, bakfietsen, paard
en wagen, kruiwagens, spierkracht en elektrische voertuigen worden de zware zakken
met cacaobonen (elke zak weegt 70 kilo)
naar onze fabriek verderop gebracht.
Als beloning delen we chocoladerepen uit.

‘normaal’ transport

De cacaobonen die uit Peru en Congo
komen, worden op een andere manier naar
Amsterdam gebracht. Via het ‘normale’
transport met vrachtschepen worden deze
bonen naar onze opslag in Westpoort
(Amsterdam) bezorgd. We zijn hard bezig
om ook deze bonen op een milieuvriendelijke manier naar onze fabriek te vervoeren.
Weet jij een goede manier? Laat het ons
weten!

LEUK OM TE WETEN
• Ongeveer 75% van de repen blijft in Amsterdam. Dat zijn er zo’n 120.000. Deze repen worden rondgebracht met een (elektrische) bakfiets.
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Kijk! Hier zie je een plattegrond van onze fabriek in Amsterdam,
vandaar dat we de bladzijde even omdraaien. In deze kleine fabriek maken we zelf van de cacaobonen onze chocoladerepen, dat noemen we van bean-to-bar (dat is Engels
voor: van boon tot reep). We zijn klein omdat we maar 35 ton per jaar aan chocolade produceren. Grote fabrieken produceren wel 30.000 ton per jaar. Omdat we klein zijn,
kunnen we wel alles zelf doen. Niet veel mensen weten trouwens dat Amsterdam dé grootste cacaohaven van de wereld is. Jaarlijks wordt er in de Amsterdams haven
600.000 ton aan cacaobonen overgeslagen.

A sorteermachine

A

B ballroast brander

D

C winnowmachine

E

D conche
E grinders
F inpakmachine
G tempereermachine

B

H trilplaat
koeltunnel

F
C
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Andere cacaohavens in de wereld zijn onder andere te
vinden in Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Liverpool en
Barcelona. Naast de grootste haven heeft Amsterdam ook
de grootste opslagplaats van cacaobonen in de wereld.
In de stad ligt ongeveer 750.000 ton aan cacao in pakhuizen opgeslagen.

G

H

I

Kijk maar even rond hier, dan gaan we zo naar binnen en
vertellen we je zo hoe we hier chocolade maken. We
moeten wel een haarnetje op als we naar binnen gaan, dit
in verband met de hygiëne.

MOEILIJKE WOORDEN

I

• Van de cacaobonen die binnenkomen en opgeslagen worden in Amsterdam wordt niet alleen maar chocolade gemaakt, maar ook lippenstift en zetpillen. De cosmetische en farmaceutische industrie zijn dus
ook afnemers van de cacaobonen (en vooral van de cacaoboter). • Met 1 kilo cacaobonen maken we 1 kilo pure chocoladerepen (ongeveer 11 repen) of 2 kilo melkchocoladerepen (ongeveer 22 repen).

Overslag wordt in de transportwereld gebruikt om aan te geven dat goederen van het ene vervoersmiddel
naar het andere worden overgebracht. Hygiëne is zorgdragen voor een schone omgeving (of een schoon lichaam).

DE CHOCOLADEFABRIEK
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SCHOONMAKEN 2 BRANDEN

Dat is dus onze fabriek! Nu ga ik, Rodney (met een haarnetje op) je laten zien wat we er allemaal doen. We beginnen
in de ruimte waar de brander staat. Daar brengen we de zakken met cacaobonen naartoe. Omdat we willen weten
hoe de kwaliteit van de bonen is, openen we hier de zakken om de bonen te kunnen bekijken, te ruiken en te proeven.

branden

schoonmaken

Als we tevreden zijn, gooien we de zakken leeg in deze
machine. Vaak zitten er namelijk ook nog steentjes en
takjes tussen de bonen, die de zak in zijn geveegd. En
die moeten eruit. Met deze zelf ontworpen machine
scheiden we, door middel van zwaartekracht en lucht,
de bonen van de takjes en steentjes. De bonen gaan
daarna door naar de volgende stap: het branden.

Het branden van de bonen is nodig voor de
smaak maar ook om het laatste beetje
vocht uit cacaobonen te krijgen. Er zit na
het drogen nog 7 à 8 procent vocht in de
bonen. Door de bonen te verwarmen,
verdwijnt dat vocht. Ook een deel van de
(azijn)zuren die in de cacaobonen zitten,
worden zo verminderd. Deze zuren zijn
door de fermentatie in de bonen gekomen
en die moeten er uit: je wilt immers geen
zure chocoladereep! We branden onze
bonen 45-55 minuten op een temperatuur
tussen de 120 en 140 graden. Elke fabrikant heeft zijn eigen manier. Onze bonen
worden op deze manier het lekkerst,
vinden wij. Eén keer per
week branden we de
140 C cacaobonen. Per keer
120 C branden we dan 200 kg
cacaobonen en dat doen
we 4 keer per dag. In
totaal branden we dus
800 kg per week.

ballroast

Het branden gebeurt in deze ronde machine,
de Ballroast. Deze machine is in 1930 in
Duitsland gemaakt en we hebben ‘m weer
helemaal opgeknapt. Zulke machines
worden tegenwoordig niet meer gemaakt,
omdat de cacao-industrie veel groter is
geworden dan het vroeger was. Wij, als
kleine chocoladefabriek, hebben niets aan
grote machines, dus we gebruiken dit soort
oude machines. Deze passen beter bij onze
productiehoeveelheid.

LEUK OM TE WETEN
• In één van de Tres Hombresrepen hebben we stukjes cacaonibs toegevoegd. Dat geeft een crispy bite aan de chocolade. • We vinden het
leuk om met de machines te klooien, maar we kunnen niet alles. Om de machines werkend te krijgen, schakelen we Daan in, onze de
technicus. Hij zorgt ervoor dat alles werkt én hij ontwerpt zelf ook machines samen met ons.
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KRAKEN 4 WINNOWING

Na het
branden zitten de cacaobonen nog steeds in hun dop. Om chocolade te maken, moeten de doppen gescheiden
worden van de kern. Door de bonen te kraken na het branden, komen de doppen los van de kern. Omdat het erg veel
werk is om de gekraakte doppen en kernen handmatig uit te zoeken, hebben we een machine ontworpen die dat
voor ons doet.

winnowing

Kijk! In deze machine, die naast de
ballroast staat, worden de bonen bovenin
gekraakt. Daarna wordt van bovenaf lucht
aangezogen. Omdat de kern van de cacaoboon, officieel de cacaonibs genoemd,
zwaarder is, worden deze niet omhoog
gezogen. De nibs blijven achter in een bak
en de doppen worden in de andere bakken
geblazen. Het proces waarbij de doppen
gescheiden worden van de nibs noem je
‘winnowing’.

afval?

Om chocolade te maken, hebben we alleen
de nibs nodig. De doppen zijn eigenlijk
afval. We gooien dit echter niet weg. Wat
moet je nou met cacaodoppen, hoor ik je
denken. Veel mensen gebruiken de doppen
in de tuin omdat ze goed voor de aarde
zijn. Ze houden ook slakken, katten en
onkruid tegen. Daarnaast worden de
doppen ook opgehaald door mensen die er
thee van maken. Klinkt best lekker hè,
cacaothee? In de toekomst willen we een
deel van de doppen zelf houden om het te
gebruiken als brandstof in de fabriek. Nu
gebruiken we nog gewoon gas en zoals je
weet is dat ook een fossiele brandstof.

LEUK OM TE WETEN
• Nadat een boon gebrand en ‘ge-winnowed’ is, blijft er gemiddeld 80% van het oorspronkelijke gewicht van de boon over.
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MALEN

5

onze repen

grinder

receptuur
De ingrediënten van de verschillende soorten chocolade

melk = cacaopasta + melkpoeder + suiker + cacaoboter
puur = cacaopasta
wit

=
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Zoals je al weet, maken we van elke boon
een speciale reep (5 verschillende in
totaal). We moeten dus goed opletten dat
we de nibs van de bonen in de juiste grinder
doen. Anders ontstaat er namelijk een
andere smaak dan de smaak die de consumenten van ons gewend zijn.
Om chocolade te krijgen, moeten er nog
ingrediënten toegevoegd worden aan de
gemalen nibs. Deze ingrediënten voegen
we toe tijdens het maalproces zodat ze ook
zeer fijn gemalen worden en een intense
smaak krijgen. We doen hier ongeveer twee
tot drie dagen over, lekker lang. Hier onder
zie je het recept van elk soort chocolade
die we maken. Als we een pure reep maken,
gaat er in verhouding meer cacaonibs in en
geen melkpoeder. In alle repen gaat suiker,
maar we proberen dit tot het minimum te
beperken. Dit in tegenstelling tot andere
fabrikanten. De melkrepen die zij maken,
bevatten wel 50% suiker. Niet gek dat
iedereen zo dol op chocolade is hè? We
maken overigens (nog) geen witte repen,
maar wel witte chocolade.
Deze is bestemd voor restaurants die er
heerlijke toetjes mee maken.

Cacaoboter is het vet dat van nature voorkomt in de cacaoboon. Het wordt gemaakt door gebrande cacaobonen te malen
en daarna door persing te scheiden. Je krijgt dan cacaopoeder en cacaoboter.

We zijn al een tijdje bezig en nog steeds lijkt het niet op chocolade. Pas als
de cacaonibs in deze door ons ontworpen machines gaan, begint het er een beetje op te lijken. In deze machines,
de zogenaamde grinders (spreek uit: ‘graijndeurs’), worden de nibs verwarmd en fijn gemalen. Hierdoor ontstaat
een vloeibare massa die we ‘liquor’ noemen. De grinders staan 24 uur per dag aan. Tijdens het malen worden niet
alleen de nibs fijn gemalen, maar vervliegen door de warmte de (azijn)zuren uit de nibs.

+ suiker + cacaoboter
melkpoeder + suiker + cacaoboter
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WALSEN

concheren

Nadat de cacaonibs en ingrediënten vermalen zijn tot vloeibare
chocolade, gaan we walsen, ook wel concheren genoemd. Dat doen
we in een machine die ‘de long conche’ heet. Het is een walsmachine
die ervoor zorgt dat de vloeibare chocolade belucht wordt. In de
machine wordt er steeds een golf van de chocolade gemaakt die ook
weer omslaat. Hierdoor vervliegen de laatste zuren en dat verbetert
de smaak. Het walsen duurt ook lekker lang: tot wel 48 uur.
De vloeibare chocolade wordt hierbij tot circa 55 graden verwarmd.
Tussendoor proeven we vaak. Onze ‘long conche’ hebben we zelf
ontworpen en laten bouwen. We hebben het idee wel van de bekende
chocolademaker Lindt overgenomen.

concheren

Op de verpakking van onze repen zie je
altijd een percentage staan. Dit percentage
staat voor de hoeveelheid cacaobonen in de
reep. 68% van deze reep bestaat dus uit
cacaobonen. Bij repen van andere merken
staat het percentage voor de cacao én de
cacaoboter die er extra aan toegevoegd
worden. Er zit dus altijd minder cacao in
deze repen dan het percentage aangeeft.

LEUK OM TE WETEN
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percentage cacao

Biologisch betekent bij ons dat we producten gebruiken die met respect voor de natuur en mens geproduceerd worden, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
Beluchten is het zorgen dat er lucht bijkomt. In dit geval bij de vloeibare chocolade.

Per boon hebben we nu de basis gemaakt. De suiker, melkpoeder en
cacaoboter, die we tijdens het malen hebben toegevoegd, zijn trouwens allemaal biologisch. We voegen verder
niets toe. We werken namelijk met zo min mogelijk toevoegingen. Goede chocolade heeft niet meer nodig dan dit!

• Een cacaodeeltje is 20 micrometer (mu) groot, of beter klein. Hoe klein is dat, als je weet dat het gelijk is aan 0,00002 meter? Net zo groot
als 1/50 deel van de dikte van een velletje krantenpapier. • Het proces van concheren is in 1879 toevallig ontdekt door de bekende
chocolademaker Rodolphe Lindt. Hij vergat ’s avonds een keer zijn mixapparaat uit te zetten. De volgende dag ontdekte hij een luchtige
chocolademassa die veel beter smaakte.
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TEMPEREREN 8 GIETEN 9 KOELEN

A tempereermachine
B trilplaat
C

koeltunnel

B

C
A

tempereren

Als alle ingrediënten goed met elkaar vermengd en versmeerd zijn en de
smaak is zoals we het willen, gieten we de vloeibare chocolade over in
deze opslagtanks. De temperatuur in deze tanks is ongeveer 40 graden,
iets warmer dan jouw lichaamstemperatuur. De vloeibare chocoladepasta
wordt dus afgekoeld.
Nu zijn we bijna klaar om de chocoladerepen te gaan maken. Er moet nog
één laatste ingewikkelde stap gezet worden. De chocolade moet nog door
een temperatuurcurve. Dat noem je tempereren. De temperatuur waarmee
de chocolade uitstroomt, zorgt voor een goede vetstructuur van de chocolade. Hierdoor gaat de reep straks glimmen en krimpt de reep bij het
afkoelen, zodat de reep makkelijk loskomt uit de mal.

gieten en koelen: daar is de reep!

Na het tempereren, gieten we de vloeibare chocolade in een mal. Dat is
de vorm waarin we de chocolade uiteindelijk willen hebben: die van een
chocoladereep, die van chocoladeletters of die van minireepjes. De
gevulde mallen zetten we op een plaat die trilt, de trilplaat. Door het
trillen verspreidt de vloeibare chocolade zich goed en komen er geen
luchtbellen in de repen. De mallen gaan daarna de koeltunnel in waarin
de temperatuur 7 graden is. De chocoladereep koelt af en wordt hard.
Daarna wordt de reep langzaam opgewarmd naar 18 graden om te
voorkomen dat de repen gaan condenseren.
Nu zijn de repen klaar! Maar we kunnen ze natuurlijk niet zo in de
winkels leggen. Een verpakking is wel handig.

MOEILIJKE WOORDEN

We gaan verder in de koude
ruimte! Hier ontstaan de chocoladerepen. Eindelijk, hoor ik je denken. Een lange weg die de boon aflegt voordat hij veranderd is in een chocoladereep. Zowel lang in afstand
als lang in tijd. Dat komt wel ten goede aan de smaak van de chocolade. Denk maar aan een soep die uren staat te trekken. Die wordt ook steeds lekkerder.

Met een temperatuurcurve wordt bedoeld een periode waarin de temperatuur verschillende hoogtes kent.
Condenseren is het tegenovergestelde van verdampen. Gas of damp wordt dan vloeistof. Dat willen we natuurlijk niet op onze repen hebben.
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INPAKKEN

houdbaarheid

Technisch gezien is chocolade heel lang houdbaar, tot wel 3 jaar. Wij geven een houdbaarheidsdatum van 1 jaar. We adviseren echter
om de reep binnen 3 maanden op te eten, want
dan is die het allerlekkerst. Maar wie kan er
een chocoladereep nou 3 maanden bewaren?

Ook over onze verpakking hebben we goed
nagedacht. Zoals je misschien wel eens is
opgevallen, worden veel chocoladerepen in
aluminiumfolie verpakt. Dat is goed voor de
reep, want daardoor is deze langer houdbaar.
Er kan dan namelijk geen lucht in en uit.
Aluminiumfolie is echter belastend voor het
milieu. Het kost veel energie om het te maken
en aluminium is giftig voor mens en dier. Wij
hebben voor vetvrij papier gekozen met een
hoge dichtheid waardoor er bijna geen lucht in
of uit kan. Dit papier wordt met biologische
inkt bedrukt door onze buurman Jacob van
drukkerij Stetyco.

LEUK OM TE WETEN
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verpakking

Batchnummers zijn nummers die je op onze repen ziet staan. Wij houden precies bij wanneer we welke repen hebben gemaakt. Mocht er dus iets mis zijn met een reep,
dan kunnen we precies achterhalen hoe dat gebeurd is en kunnen we andere repen uit de winkels terug halen.

Het inpakken deden we in het begin met de hand, maar nu we
zoveel repen maken, lukt dat niet meer. We hebben een oude inpakmachine aangeschaft en deze een beetje aangepast. We plaatsen de reep op de band en als de machine draait, vouwt deze er onze verpakking om. Daarna
stempelt de machine er de juiste houdbaarheidsdatum en batchnummers op. Ten slotte wordt de verpakking dicht
gelijmd. Handig hè?

• Wist je dat de houdbaarheidsdatum eigenlijk ook een verkooptruc is? Mensen durven iets niet op te eten of te drinken als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ze kopen dan een nieuwe en dat vindt de fabrikant natuurlijk fijn. Als je goed ruikt, kijkt en een beetje proeft,
merk je vanzelf of iets nog wel goed is of niet. • Sommige mensen vinden onze verpakking net als wij erg mooi. Zo mooi dat ze er een muur
mee hebben behangen. De verpakkingen zijn ontworpen door Joep, onze grafisch ontwerper.
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NAAR DE WINKELS

De repen zijn nu helemaal
klaar en kunnen vervoerd worden naar winkels en restaurants. Zoals je inmiddels al door hebt, willen we het ook
graag ‘goed’ doen voor onze omgeving. We vervoeren onze chocolade binnen Amsterdam met speciale, elektrische
bakfietsen. Voor de winkels en restaurants buiten Amsterdam maken we gebruik van een zo duurzaam mogelijke
transportdienst. Helaas rijden zij nog wel gewoon op benzine. We hebben hier nog geen goed alternatief voor
gevonden. Misschien weet jij een oplossing?

verkoopplekken

Je hebt nu, na dit verhaal, vast heel veel zin in
chocolade gekregen. Je kan onze repen op veel
plekken in en buiten Amsterdam kopen. Op onze
website (www.chocolatemakers.nl) vind je een
overzicht van deze plekken. Zowel in supermarkten, als in koffiebarretjes, chocoladewinkels,
lunchrooms en bij chocolatiers, vind je onze
chocoladerepen. We leveren ook chocolade aan
restaurants. De chef-koks gebruiken onze chocolade dan in hun gerechten. En online, via onze
webshop, kan je natuurlijk ook onze chocolade
bestellen!

Je kan onze repen o.a. kopen bij deze winkels
en koffiebarretjes in Amsterdam: Marqt, Ekoplaza,
Organic Food for You, Landmarkt, Coffee Company,
Metropolitan, Ocean Deli, WAAR, Panini,
Stadschouwburg, Iambe, Scheepvaartmuseum,
Eye Film Instituut, Chocolatl, Café De Ceuvel,
Bedford Stuyvesant en nog veel meer winkels.

te warm

We vervoeren niet als het warmer is dan 220C.
graden. Dan smelt de chocolade en dat gaat ten
koste van de kwaliteit. Soms moeten mensen en
bedrijven dus wat langer op de chocolade wachten. Dat hebben we liever dan dat we met gekoeld
transport gaan rijden. Want dat is niet duurzaam.

LEUK OM TE WETEN
• Onze chocolade staat in veel winkels in een houten bakje. Dat bakje maakt een andere buurman, Paul, voor ons van de palets waarop de
zakken met cacaobonen en ander materiaal vervoerd worden.
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RESUMÉ

Weet je alle stappen nog om van een boon een reep te maken zoals
we dat in onze fabriek doen? Vul de stap/bewerking hieronder in en kijk hoeveel je nog weet!

bewerking
van
boon

1
2
3
4

7
8
9
tot
reep
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Resumé is is een ander woord voor samenvatting. Klinkt wel chique hè?
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TOT ZIENS!
Zo dat was ons verhaal voor nu. Dank voor het lezen! We hopen dat je
ons verhaal met plezier hebt gelezen en dat je nu goed voorbereid
bent voor je spreekbeurt. Mocht je nog meer informatie willen hebben,
dan is er nog een aantal websites, naast de onze, en filmpjes die je
kan bekijken. Deze vind je op de volgende bladzijde. Ook kan je ons
mailen met je vragen: info@chocolatemakers.nl
Ons verhaal heb je nu gelezen, maar ons verhaal is nog niet af. Integendeel, ons verhaal is nog volop in ontwikkeling. In de toekomst
bijvoorbeeld komt er een fabriek die je kan bezoeken. Houd onze website dus goed in de gaten, want je mag dan zomaar binnenkomen en
bij ons komen kijken. Ook met je klas! Dat vinden we erg leuk…! En we
blijven natuurlijk hard ons best doen om op nog duurzamere wijze
onze chocolade te maken. Ook als je daar ideeën over hebt, mag je ons
altijd mailen!
Succes en plezier met je spreekbeurt en hopelijk tot ziens in de
fabriek!
Rodney & Enver

Instagram > dechocolatemakers

Twitter > chocolademakers

Facebook > chocolatemakers

www.chocolatemakers.nl

Chocolatemakers

Enver Loke & Rodney Nikkels voor de ballroast brander
ps:
laat je weten hoe je spreekbeurt gegaan is? Gebruik #spreekbeurtchocolatemakers
bijvoorbeeld op social media. Dat vinden we leuk!
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handige informatie
colofon
websites

wie maakten dit boekje?
Deze mensen hebben met veel
plezier dit boekje voor jou

CHOCOLATEMAKERS

samengesteld!

www.chocolatemakers.nl

TRES HOMBRES REEP

www.treshombresreep.nl

TRES HOMBRES ZEILSCHIP

www.fairtransport.eu/ships/tres-hombres

Suze de Wit
heeft het concept bedacht en de
teksten geschreven.

FIETSVERVOER

www.foodlogica.com

DAM PRIJS

www.amsterdam.nl/ondernemen/damprijs

COÖPERATIE CONACADO

www.conacado.com.do

Amber van Rossum (11 jaar)
maakte de prachtige illustraties.
Bo van der Made (9 jaar)
tekende de chocoladefabriek.

filmpjes
CHOCOLATEMAKERS

www.youtube.com/watch?v=JS0dR30aWMs

FRUENT PORTRAIT : CHOCOLATEMAKERS

Jitske Schols
heeft de foto’s gemaakt.

www.youtube.com/watch?v=ZyE3kyqrV5Q

DAM PRIJS 2014 PITCH CHOCOLATEMAKERS

www.youtube.com/watch?v=7Ha5jDFxxBw
Joep van der Made

plaatjes

heeft er een mooi grafisch
geheel van gemaakt.

Deze vind je op de website (daar waar je ook dit boekje hebt
gevonden) en op onze Flickr-pagina.
Enver Loke
zorgde ervoor dat het op alle
manieren mogelijk was dit boekje
te maken!

En jij hebt hierdoor hopelijk
een geweldige spreekbeurt
kunnen geven!
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Dit is een boekje met heel veel informatie over hoe de Chocolatemakers
in Amsterdam chocolade maken. Informatie die jij goed kan gebruiken
voor je spreekbeurt over ons en/of over chocolade.
Veel plezier ermee en succes met je spreekbeurt!

facebook

twitter

instagram

dechocolatemakers

chocolademakers

dechocolatemakers

info@chocolatemakers.nl www.chocolatemakers.nl

50% tekst, 50% beeld, wat inkt en papier.

ingrediënten

radarweg 32A 1042 AA Amsterdam

