
SIMPLY CHOCOLATE VERTELT HUN VERHAAL
“Simply Chocolate is gevestigd in Kopenhagen. Hier is het 
te koud om cacaobonen te verbouwen. Maar het is warm 
genoeg om een   liefdesaffaire met geweldige chocolade te 
hebben.

We maken handgemaakte chocolade waar niet alleen je 
mond maar ook je lichaam van zal houden. We gebruiken 
alleen het beste wat de natuur te bieden heeft.
We willen de beste van het beste zijn als het gaat om 
chocoladerepen en geloven dat verbluffende chocolade 
een geweldige verpakking verdient. Onze oplossing 
daarvoor is een kleurrijk, esthetisch ontwerp met een 
vleugje humor.

Sinds we in 2011 zijn begonnen, hebben veel mensen 
onze wens gedeeld. Niet alleen voor wat we doen, maar 
ook voor hoe we het doen. We voegen gewoon een beetje 
nieuw toe aan de traditionele, en daar heb je het beste 
van beide. 
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CACAO HORIZONS
WE CARE! Iedereen verdient een eerlijk leven, een eerlijke 
handel en iedereen wil chocolade op planeet Aarde.
We maken deel uit van de Cocoa Horizons Foundation 
omdat, because we care! Alle chocolade die we verwerken 
komt ten goede aan alle boeren, families en cacaovelden.
De Cocoa Horizons Foundation helpt bloeiende 
gemeenschappen te creëren door financiële opties, 
medische voorzieningen, onderwijs en veilig drinkwater 
en productiviteit door boeren te trainen en hen in staat 
te stellen cacao duurzaam en verantwoord te verbouwen. 
Verantwoorde chocolade smaakt gewoon beter!

ONZE CLAIMS
We zijn er zeker van dat natuurlijke ingrediënten beter 
smaken dan elke kunstmatige smaakstof of zoetstof. We 
sluiten daar nooit een compromis over en u zult in geen 
van onze producten kunstmatige toevoegingen vinden.
Wij geven veel om u/onze klanten en dus ook uw 
behoeften. Voor Simply Chocolate is het altijd belangrijk 
geweest om chocolade te maken die eerlijk en eenvoudig 
is. We hebben zelfs een selectie gluten- en zuivelvrije 
producten omdat iedereen chocolade moet kunnen 
hebben. ”
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Product informatie

• Suiker
• Volle melk poeder
• Cacaoboter

Persian Perry

• Zoethout poeder 1,5%
• Natuurlijk vanillearoma
• Emulgator: Sojalecithine

Witte chocolade met echte Perzische levert crunch-factor. Het is iets bitterder dan 
gewone zachte drop, waardoor het een perfecte aanvulling is op de zoete, witte 
chocolade.

Dark Marci

VEGETARISCH

VEGANISTISCH 

• Amandelen 35%
• Suiker
• Cacaopasta
• Cacaoboter

• Water
• Glucose siroop
• Emulgator: Sojalecithine

Een dubbele laag premium pure chocolade met een centrum van marsepein gemaakt van 
amandelen uit Valencia. Deze sublieme mix van zoete en bittere smaak is een tongbreker 
voor altijd.

Grainy Billy

VEGETARISCH

• Suiker
• Kokosnoot 18%
• Cacaoboter
• Veenbessen 10%
• Volle melk poeder

• Water
• Boter
• Zonnebloemolie
• Natuurlijk Vanille aroma
• Emulgator: Sojalecithine

Een romige mix van kokosnoot, witte chocolade en veenbessen bedekt met premium 
donkere chocolade. Een klassieker heeft nog nooit zo nieuw gevoeld.

40 g

40 g

40 g
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• Glucose
• dadels
• Suiker
• Wei-eiwit (uit melk) 13%
• Cacao vast
• SOJA eiwit 8%
• Cacaopoeder 4%
• Water

Speedy Tom

• Cacaoboter
• Kokosnoot
• Honing
• Gevriesdroogde passievrucht 1%
• Emulgator: Sojalecithine
• Koolzaadolie
• Acai 0,3%
•  zout

Cacao, acai en passievrucht bedekt met hoogwaardige pure chocolade zullen 
uw gewaardeerde smaak voor 100% natuurlijke energierepen zeker versnellen.

Fit Fiona

VEGETARISCH

VEGETARISCH 

• Suiker
• Wei-eiwit (uit melk) 20%
• Glucose
• Cacaopasta
• Cacaoboter
• amandelen
• Zongedroogde veenbessen 4%
• Water
• Zongedroogde bosbessen 2%

• Koolzaadolie
• Gevriesdroogde bessen: 

Zwarte bes 1%
• fructose
• Honing
• Zout
• Zonnebloemolie
• Emulgator: Sojalecithine, 

antioxidant (citroenzuur)

Premium pure chocolade met een perfect centrum van antioxidanten, eiwitten en 
echte bessen, gemaakt om perfect te passen bij uw vastberadenheid.

Rich Arnold

VEGETARISCH

• Suiker
• dadels
• Cacao
• Wei-eiwit (uit melk) 10%
• Glucose
• Pinda 8%
• Soja-eiwit 8%
• Water
• Pinda’s meel 5%

• Cacaoboter
• Boter
• hazelnoten
• Emulgator: Sojalecithine
• Koolzaadolie
• Gevriesdroogde wegedoorn 0,5%
• Honing
• Zout
• Glucose siroop

We weten dat zoete dadels veel beter smaken dan elke kunstmatige zoetstof. Daarom 
is Rich Arnold een fitnessfavoriet met zijn antioxidanten, pinda’s, eiwitten, karamel, 
dadels en premium pure chocolade. Tot morgen in de sportschool.

40 g

40 g

40 g



Simply Chocolate   

• Melkchocolade 90%: suiker, 
Cacaoboter, Volle melkpoeder,

• natuurlijk vanillearoma, sojalecithine
• Soja-eiwit
• Karamelvlokken 4,3%: suiker, 

Crispy Carrie

Glucosestroop, volle melkpoeder,
• Gecondenseerde melk, boter, zeezout
• Zeezout 0,4%
• Emulgator: Sojalecithine

Een modieuze mix van vlokken zeezout in combinatie met knapperige zelfgemaakte 
karamelstukken, allemaal verpakt in de zachtste laag premium melkchocolade.

Salty Fred

VEGETARISCH

VEGANISTISCH 

• Donkere chocolade: 
Cacaopasta 
Suiker 
Cacaoboter

• Amandelen 11%
• Zout
• Emulgator: Sojalecithine

Premium pure chocolade met gezouten amandelen, bekend om hun uitstekende 
kwaliteit. De zoute hint en de fruitige chocolade maken dit echt het beste van twee 
werelden.

Fresh Freddie

VEGETARISCH

• Suiker
• Cacaomassa
• Kokosnoot (14%)
• Glucose
• Cacaoboter
• Speltvlokken (6%)
• Volle melk poeder

• Boter
• Haver
• Water
• Honing
• Natuurlijk vanillearoma
• Emulgator: Sojalecithine, zout, 

pepermuntolie (<0,1%)

Hieronder vormt een laag premium pure chocolade, munt, spelt en kokos het 
centrum van Fresh Freddie. Als muntchocolade je ding is, dan is Freddie je nieuwe BFF.

40 g

40 g

40 g
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• Suiker
• Cacaoboter
• Volle melk poeder
• Cacaopasta

Crunchy Coco

• Kokosnoot (9%)
• Emulgator: Sojalecithine, 

natuurlijke vanillesmaak.

Premium kwaliteit melkchocolade is geweldig. Premium melkchocolade met een 
beetje kokosnootcrunch is gewoon zo veel beter.

Dark Coco

VEGETARISCH

VEGANISTISCH 

• Cacaopasta
• Suiker
• Cacaoboter 

• Kokosnoot (9%)
• Emulgator: Sojalecithine

Deze premium pure chocolademix is zowel rijk als fruitig. Kokosnoot voegt alle smaken 
samen. Liefhebbers van donkere chocolade zullen Coco niet van zich af kunnen houden.

40 g

40 g

Grainy Sue

VEGETARISCH

• Suiker
• Cacaopasta
• havermout
• pinda’s
• glucose
• cocao boter
• spelt 

• boter
• Volle melk poeder,
• Water
• Honing
• Zout
• Natuurlijke vanille aroma
• Emulgator: Sojalecithine

We hebben zoveel liefde van caramel en knapperige pinda in deze reep gestopt, dat 
we het wel in goud moesten verpakken.

40 g


