
Belcolade Blanc Selection
X605/G

Standardowa biała czekolada, wyróżniająca się delikatnym, naturalnym 
smakiem… 
Zawartość masła kakaowego: 30%.
Opakowania: dropsy 2 x 5 kg

Belcolade Lait Selection
O3x5/G

Mleczna czekolada o przyjemnym i delikatnym smaku kakaowym, 
z delikatną nutką miodu…
Masa kakaowa minimum 35%.
Opakowania: dropsy 2 x 5 kg

Belcolade Noir Selection
C501/J

Standardowa czekolada, która zachowuje doskonałą równowagę między 
gorzkim i słodkim smakiem…
Masa kakaowa minimum 55%.
Opakowania: dropsy 2 x 5 kg

Kolekcja Belcolade Selection

Belcolade

Wszystkie czekolady kolekcji Selection zawierają 
100% masła kakaowego i naturalną wanilię.



Belcolade Lait Collection
Venezuela 43

Naturalna i pobudzająca, intensywnie kakaowa mleczna 
czekolada. Mocno kakaowy smak z doznaniem smaku 
prażonych ziaren, z delikatną nutą wanilii i karmelu, 
tworzą ekskluzywną, wyjątkowo mleczną czekoladę…
Masa kakaowa: minimum 43,5%.

Kolekcja Belcolade Origin

Belcolade Lait Collection
Costa Rica 38

Prawdziwie zmysłowe czekoladowe odkrycie. Delikatny 
aromat prażonego kakao wzbogacony posmakiem 
czekoladowego kremu, to prawdziwa rozkosz 
dla koneserów. Wyjątkowy, zniewalający, kremowy smak 
pieszczący podniebienie, z ekscytującym, delikatnym 
akcentem oliwek, goździków i drewna...
Masa kakaowa: minimum 38%.

Belcolade Noir Collection
Costa Rica 64

Czekolada o wyjątkowo intensywnym kakaowym smaku. 
Ciemna czekolada o wyraźnym aromacie gorzkiego kakao. 
Oryginalny charakterystyczny smak nadaje jej pachnący 
dymem i drewnem bukiet smakowy…
Masa kakaowa: minimum 64,5%.

Belcolade Noir Collection
Peru 64

Dla wielbicieli intensywnej czekolady z lekkim 
posmakiem owocowym. Delikatnie gorzkawy, kakaowy 
smak z nutką świeżych i suszonych owoców czyni 
tę czekoladę niepowtarzalną…
Masa kakaowa: minimum 64,5%.

Belcolade Noir Collection
Ecuador 71

Delikatna i aromatyczna czekolada, doskonała 
na każdą okazję. Wyjątkowo wspaniały smak i aromat 
prawdziwie ekwadorskiego Cacao Nacional jest cechą 
charakterystyczną czekolady Origin. Czekolada o wysokiej 
zawartości kakao wyróżnia się swoją delikatnością 
i subtelnym aromatem. Delikatnemu smakowi kakao 
towarzyszy odrobina aromatu kwiatów, a całość 
kompozycji dopełnia subtelny posmak ziemi…
Masa kakaowa: minimum 71%.

Belcolade

Opakowania wszystkich czekolad kolekcji 
Origin: dropsy 8 x 1 kg




