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Chocoladekoekjes van 
Jules Destrooper

Ieper in West-Vlaanderen tegen de Franse grens. 
Op de site in Ieper staat al sinds 1986 een produc-
tielijn voor het verwerken van chocolade. Voor de 
productie van de nieuwe koekjes was daarom geen 
extra investering nodig.

Export
In de jaren tachtig stapte het bedrijf over op een 
licht- en luchtdichte verpakking van aluminiumfo-
lie. Hiermee werd de houdbaarheid van de koekjes 
verlengd van tien weken naar negen maanden. 
Door deze overstap nam de mogelijkheid tot 
exporteren toe. Sinds 2006 levert Jules aan meer 
dan vijfenzeventig landen wereldwijd waaronder 
Nederland, waar nu 14 verschillende koekjes op de 
markt zijn. 

Cacaoboeren
Sinds 2011 werkt Jules Destrooper samen met de 
chocoladeproducent in het project Quality Partner 
Program. Dit is een duurzaamheidsprogramma 
voor cacaoboeren in Ivoorkust en Kameroen. “Als 
een consument een doos koekjes koopt, wordt een 
deel van het aankoopbedrag gebruikt om boeren 
te ondersteunen op het gebied van gezondheid 
(het bouwen van klinieken), opleiding en professi-
onaliteit”, legt Van Nu�el uit. Door deze actie kan 
Jules Destrooper zich onderscheiden tussen alle 
andere chocoladekoekjes in de supermarkt. “In 
België lopen de koekjes al heel goed.”

De koekjes van Jules Destrooper worden al meer 
dan 125 jaar geproduceerd in België. Een van de 
ingrediënten is hoeveboter. Volgens het bedrijf 

zorgt deze roomboter voor de volle karakteristieke 
smaak. Daarnaast worden er geen kunstmatige 
kleur-, geur- of smaaksto�en en geen conserve-
ringsmiddelen toegevoegd. Ook de nieuwe koekjes 
bevatten echte roomboter en 100% natuurlijke 
ingrediënten. De twee meest bekende koekjes van 
het bedrijf zijn amandelbrood en de natuurboter-
wafel. De koekjes worden geproduceerd in Lo en 

Voedingsbedrijven introduceren 
jaarlijks vele nieuwe voedings-
middelen. Bittere noodzaak in 
goede en slechte tijden. Niet 
innoveren betekent achteropra-
ken bij de concurrentie en ver-
minderde aantrekkingskracht op 
supermarkten en consumenten. 
VMT bekijkt de productintroduc-
ties nader. In deze aflevering Fre-
derik Van Nuffel over de chocola-
dekoekjes van Jules Destrooper.

De West-Vlaamse koekjesfabrikant Jules Destroo-
per introduceerde onlangs drie chocoladekoekjes 
op de Nederlandse markt: een kaneelkoekje met 
melkchocolade, een koekje van gepo�e rijst met 
een laag melk- of pure chocolade en een dun  
kandijkoekje met een laagje witte, melk- of pure 
chocolade.

De chocolade op de koekjes is a�omstig van de 
Belgische chocoladeproducent Barry Callebaut. 
“Ze hebben speciaal voor ons een chocolade voor 
koekjes ontwikkeld die vergelijkbaar is met de 
kwaliteit van pralines”, vertelt Frederik Van Nu�el, 
marketing director bij de koekjesproducent. “Dit is 
een betere kwaliteit chocolade dan gebruikelijk 
voor koekjes.” De koekjes zijn ontwikkeld voor  
bij de ko�e. “We hadden al roomboterkoekjes 
voor het ‘verwenmoment’, maar nog geen  
chocoladekoekjes.” • Dionne irving  •

Wat: chocoladekoekjes met duurzame  
chocolade
Wie: Jules Destrooper
Ontwikkeltijd: vertrouwelijk
Uniek door: kwaliteit chocolade is vergelijkbaar 
met pralinechocolade. Deel aankoopbedrag 
stroomt terug naar cacaoboeren
Prijs: €1,69 (aanbevolen consumentenprijs)

‘De chocolade 
heeft de  
kwaliteit van 
pralines’
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