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Meer vraag naar  
tailormade chocolade

Het Belgische chocoladebedrijf Belcolade, onderdeel van  
Puratos, breidt de productielocatie in erembodegem (Aalst)  
uit. Het bedrijf wil sneller reageren op vragen van klanten  
naar tailormade chocolade.

specifieke regio. Het is het resultaat van de 
analyse van de moleculaire compositie van 
chocolade gecombineerd met de sensorische 
analyse van chocolade-experts. De smaken 
zijn geclusterd in zeven categorieën: zoet, 
geroosterd, kruidig, aarde, fruitig, cacao en 
zuivel. Onder deze categorieën vallen meerde-
re smaken. Zo valt vanille onder zoet, padden-
stoel onder aarde en kaneel onder kruidig. Een 
chocolade moet slagen voor de Cyrano-test 
voordat die wordt opgenomen in de origins 
collectie.
Belcolade investeert €21 miljoen in de uitbrei-
ding in Aalst. Voor dat bedrag komt er 7.500 
m2 aan gebouwen bij, drie extra productielij-
nen en een nieuw magazijn dat 9.000 pallets 
kan herbergen. Bovendien zal de uitbreiding 
leiden tot twintig extra werkplaatsen. De bur-
gemeester van Aalst die de bouw van de uit-
breiding officieel startte, was hier erg blij mee. 
De nieuwe fabriek moet in het tweede kwar-
taal van 2015 operationeel zijn. 
 
Investeren
Daniel Malcorps, ceo van Puratos, noemt Bel-
colade ‘the last real Belgian company’. Hij is er 
trots op dat er geen extern kapitaal in het fami-
liebedrijf zit. De investering in de chocolade-
tak was nodig om de fabrieken up-to-date te 
houden. De laatste vijf jaar investeert Puratos 
veel in de chocolade via uitbreidingen in de 
productie of acquisities en joint ventures met 
andere bedrijven. Belcolade zorgt voor een 
kwart van de omzet van Puratos.

• Dionne irving •

“We willen kleinere batches kunnen maken 
van onder andere onze speciale origine choco-
lade”, vertelt Luc de Norre, sitemanager van 
Belcolade. De nieuwe productielijnen zullen 
minimaal 3 ton van een bepaalde smaak kun-
nen maken. In de eerste fase zal de extra lijn 
voor vloeibare chocolade 15% extra capaciteit 
opleveren. De extra lijn voor verpakte goede-
ren zorgt voor een capaciteitsverhoging  van 
30%. Op langere termijn gaat het om een  
totale extra capaciteit van 50%.

Belgische chocolade
Belcolade noemt zich de echte specialist van 
de smaak van chocolade. Zo onderscheidt het 
bedrijf zich naar eigen zeggen van andere cho-
coladeproducenten. De combinatie van de tra-
ditionele Belgische productiemethode en de 
selectie van de best smakende cacaobonen, 
moet de beste smaak opleveren. De chocolade 

wordt gemaakt volgens de traditionele produc-
tiemethode van mengen, walsen en conche-
ren. De chocolade krijgt tijdens het walsen een 
deeltjesgrootte van 20 µm, wat volgens het 
bedrijf de typische Belcolade-textuur geeft.

Origine chocolade
Belcolade heef negen origine chocolades in het 
assortiment uit onder andere Peru, Uganda en 
Ecuador. “Die hebben we niet omdat ‘origine’ 
nu populair is, we gebruiken het om tot een 
specifieke smaak te komen”, zo legt Caroline 
Ouwerx, director business unit real chocolate 
uit. “Er komt geen andere origine chocolade 
erbij, die hetzelfde smaakt als die we al heb-
ben.” De chocoladeproducent gebruikt het zin-
tuiglijke analyse-instrument van ‘Les Arômes 
de Cyrano’. Deze tool identificeert de kenmer-
kende smaken van chocolade afkomstig van 
een specifieke cacaoboon en geteeld in een 
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