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nada Chocolate Company, en
vooral van haar stichter Mott
Green, een vrijgevochten ziel en
machinebouwer die uitgroeide tot
het boegbeeld van de alternatieve
chocolade. Die scene bestaat, ja
wel, en ze wordt groter. Steeds
meer kleine ondernemers in Zuid
Amerika, de VS en Europa wagen
hun kans om met zelfgemaakte
chocolade een fijnproeverspu
bliek te veroveren. Ze delen een
grote aandacht voor hun grond
stoffen, en voor de manier waarop
die geproduceerd en verwerkt
worden. Het resultaat heet single
origin chocolade: er staat een
streek van herkomst op het pakje,
en een cacaovariëteit. Zoals een
fles wijn niet alleen uitpakt met
zijn bottelaar, maar ook met zijn
terroir.
Erik Sauër houdt van die vergelij
king. Hij is de Beneluximporteur
van de Grenadarepen, en terwijl
we koekjes proeven op het zeil
schip dat begin deze week is aan
gemeerd in Amsterdam, schetst
hij wat er anders is aan de nieuwe
chocoladebeweging. ‘We zijn op
gegroeid met het idee dat chocola

per zeilschip van het Caribische
eiland Grenada naar Amsterdam
gebracht. En op Grenada werden
ze door een cacaocoöperatie ge
produceerd met behulp van zon
neenergie.
Het is het wonderlijke verhaal van
het jonge chocoladebedrijfje Gre

geningen, Rotterdam en Antwer
pen. Persoone hoopt maandag
voormiddag te arriveren in Brug
ge, met duizend repen fondant.
CO2vrije chocolade zal dat zijn.
Want de repen zijn niet alleen per
fiets vervoerd van Amsterdam
naar Brugge, maar werden ook

dewerkers uit zijn atelier, en met
twee eigenhandig gepimpte bak
fietsen, is hij naar Amsterdam ge
komen om deel te nemen aan de
chocoladekaravaan. Die vertrekt
de volgende ochtend aan het IJ,
met groepjes fietsers die chocola
de vervoeren naar onder meer Wa
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‘Let’s make it a sweeter world!’

Dominique Persoone, de chocola
tier van Sergio Herman, Peter
Goossens en van de tvzender
Njam!, voelt zich kiplekker onder
de idealisten. Samen met twee me

ZEILSCHIP EN FIETSERS STUNTEN MET CHOCOLADETRANSPORT

‘Chocolade mag
niet zomaar

snoepgoed zijn’

Chocolade uit de Cariben die even ecologisch is al een
appel uit je achtertuin. Kan dat? Een groep cacaoboeren,

chocolatiers, zeilers, chocoladegekken en fietsfanaten
vonden elkaar rond die vraag, en besloten te bewijzen

dat het kan. Hun CO2vrije vracht komt vanavond aan in
Antwerpen en maandag in Brugge.
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De Tres Hombres bracht de chocolade uit de Cariben naar Amsterdam.


