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thema: Smaak & textuur

Chilipeper en  
knettersuiker
Tony’s Chocolonely ontwikkelt limited editions

voor het derde achtereenvolgende jaar introduceert het eerlijke 
chocolademerk tony’s chocolonely de limited edition chocola-
derepen met bijzondere smaken. voedingsmiddelentechnoloog 
eva Wieleman is vanaf de tweede serie verantwoordelijk voor  
de smaken. “We proberen elk jaar de lat hoger te leggen.”

het Belgische Althaea in Borstbeek, ont-
wikkeld. “Die serie was goed, maar er was 
ruimte voor verbetering”. Voor de tweede 
serie werd ik ingeschakeld.” Eva is dit jaar 
afgestudeerd als voedingsmiddelentechno-
loog aan HAS Den Bosch. De tweede limi-
ted editions waren het resultaat van haar 
stage-opdracht. Samen met de afdeling 
marketing zocht de jonge voedingsmidde-
lentechnoloog uit welke smaken bij Tony’s 
pasten. “We hebben heel veel smaken  
uitgeprobeerd, wel 35. Daar kozen we  
er uiteindelijk drie uit.” 

Knettersuiker
De meest opvallende reep uit de tweede 
serie was de witte chocoladereep met 
frambozen en knettersuiker. “Knetter- 
suiker kende ik nog van de snoepjes van 
vroeger. Ik vond het ingrediënt in een 
oud snoepwinkeltje en was benieuwd of 
het in een chocoladereep zou werken.” De 
suiker werkt het best in een vetrijke 
omgeving. Witte chocolade bleek het 
meest geschikt. De framboos fungeerde 
als smaakmaker (zuur) en zorgt voor het 
kleurcontrast. “De hoeveelheid knetter-
suiker luisterde nauw, want het moest 
vooral een ‘champagnereep’ worden en 
geen kindersnoepje.” De melk karamel/
zeezout reep was de meest succesvolle in 
de serie, die verder bestond uit de witte 
reep met framboos/knettersuiker en een 
pure reep met brazilnoten.

Journalist Teun van de Keuken begon via 
het televisieprogramma Keuringsdienst van 
Waarde de actie om een slaafvrije chocola-
dereep te ontwikkelen. Nu, zeven jaar later, 
ligt de reep bij supermarkten, wereldwin-
kels en cadeauwinkels. Het bedrijf is in het 
afgelopen jaar tijd gegroeid van zeven naar 
zeventien medewerkers. Het succes van de 

limited editions heeft daaraan bijgedragen. 
Tony’s Chocolonely ontwikkelde de serie 
speciaal voor de verkooppunten zoals de 
wereldwinkels. “We wilden een speciale 
serie ontwikkelen die alleen bij die winkels 
te koop is die ons vanaf het begin steun-
den”, legt Eva Wieleman uit. De eerste serie 
is samen met de fabrikant van de repen, 

voedingsmiddelentechnoloog 

eva Wieleman ontwikkelde de 

limited chocoladerepen.
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Facebook
Tijdens de ontwikkeling van de limited  
editions van dit jaar maakte Eva gebruik 
van de input van consumenten. Het merk 
heeft en trouwe groep fans die heel actief 
meedenkt op de Facebookpagina van Tony’s 
Chocolonely. “Die groep vroeg om een reep 
met kokos. Daar zijn we mee aan de slag 
gegaan.” Het doel was een ‘warme reep’ te 
ontwikkelen. Naast kokos, bevat de reep 
kaneel en amandelen met vlies voor de 
aardse smaak en de textuur. “Zowel kokos 
als kaneel versterken nog in smaak nadat de 
reep is verpakt. Daar moesten we rekening 
mee houden bij de receptuurontwikkeling”, 
vertelt Eva. Naast de amandelen wilde de 
productontwikkelaar geen noten meer in de 
pure reep voor de textuur. 
“De vorige jaren hadden we altijd noten in 
de pure limited reep. Dit jaar kozen we voor 
meringues in de reep van pure chocolade. 
De stukjes hebben een brosse textuur en 
geven contrastrijke kleur aan de donkere 
reep.” Naast meringue bevat de reep kersen 
als smaakmaker. Eva koos voor gevries-
droogde kersen omdat deze droger zijn dan 
andere vormen. “Minder ver gedroogde 
kersen bleven plakken tijdens de productie.”

Niet te heet
De meest spectaculaire reep is die met chili-
peper. De peper komt van Elikem, een  
coöperatie van boeren die de buurman zijn 
van de cacaoboeren waar Tony’s de cacao-
bonen inkoopt. Bij de ontwikkeling van de 
reep was de uitdaging om niet een te hete 
reep te ontwikkelen. “Dan is de doelgroep 
die het kan waarderen veel kleiner. Nu geeft 
de peper slechts een kleine tinteling achter 
op de tong.” Naast de peper bevat de reep 
ook koek voor een ‘crunchy’ textuur.  

De productontwikkelaar balanceert bij de 
ontwikkeling van elke reep tussen mond-
gevoel en smaak: noten, koek of meringue 
voor de ‘crunch’ en kersen, peper of kokos/
kaneel voor de smaak. 

Vrije uitloop meringue
Bij ieder ingrediënt zoekt het bedrijf naar 
een traceerbare variant. Eva: “De koek komt 
uit België; we waren op zoek naar een speci-
fieke smaak die nergens anders verkrijgbaar 
was.” De rest van de ingrediënten worden 
wereldwijd ingekocht. De kokos komt uit 
Vietnam, kaneel haalt het bedrijf uit Sri  

‘ Knettersuiker kende 
ik nog van de snoep-
jes van vroeger’

Project Cropster
Tony’s Chocolonely is gestart met het pro-
ject Cropster. Met dit project wil het bedrijf 
de sociale omstandigheden bij de boer 
vastleggen in een systeem. Vragen zijn 
onder andere: hoeveel hectare heeft een 
boer, heeft hij arbeiders in dienst, hoe is 
de kwaliteit van de bonen. Met deze infor-
matie wil het bedrijf inzicht krijgen in de 
huidige situatie om uiteindelijk een betere 
leefomgeving te creëren voor de boeren 
en een hogere kwaliteit bonen te ontvan-
gen. Eva Wieleman: “We willen graag de 
bonen kunnen sturen op smaak. Daarvoor 
is de kwaliteit van de bonen en de fermen-
tatie belangrijk.”

Lanka en de amandelen worden ingekocht in 
Oezbekistan. De meringue was een speciaal 
geval. Normaal wordt het product gemaakt 
van conventionele eieren. Smilde Bakery was 
bereid om voor Tony’s een meringue van 
vrije uitloopeieren te produceren. “Sommige 
ingrediënten hebben een bio-keurmerk, 
andere niet. We streven ernaar om de beste 
ingrediënten in te kopen, waarbij de traceer-
baarheid belangrijk is; zodat we kunnen 
nagaan hoe de leefomstandigheden zijn.” 

Verpakking
De keuze voor de smaken wordt intern 
gemaakt. “We zijn een kleine club en ieder-
een mag proeven en zijn mening geven.” Eva 
heeft op kantoor beschikking over een kleine 
keuken waar ze de repen ontwikkelde. 
“Iedereen loopt langs, ook de mensen van 
finance.” Na de keuze voor de smaken, draait 
het ontwikkelteam een kleine proefproductie 
in de fabriek bij Althaea. De verpakkingen 
worden speciaal ontwikkeld door de vorm-
gever in het bedrijf samen met marketing en 
communicatie. De verpakking moet er elk 
jaar weer uitspringen. Elke reep heeft een 
eigen tekst die slaat op de ingrediënten in de 
reep. Met de verkoop van de repen loopt het 
goed. De wereldwinkel in Groningen ver-
kocht in de eerste week al 600 repen, vertelt 
Eva. “Iedereen wilde de eerste hebben. Er 
was echt een run op de serie.” 
Eva begint binnenkort met de ontwikkeling 
van de limited edition voor volgend jaar. Dat 
lijkt snel, maar de levertijd voor sommige 
ingrediënten is lang. “De frambozen van 
vorig jaar hadden een levertijd van zes 
weken. Daar moeten we rekening mee  
houden.”

• Dionne irving •

de limited editions van het jaar 2013.


