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De eerste speciale vakbeurs voor cacao en 

cacaoproducten in Amsterdam 

http://bit.ly/ChocoaTradeFair 

Op 27 maart zal de Chocoa Trade Fair in de Beurs van Berlage in Amsterdam 

plaatsvinden 

 Altijd al zelf chocolade van cacaobonen willen maken, maar gedacht 

dat dat te moeilijk zou zijn? 

 Altijd al cacaobonen bij de boer willen kopen, maar nooit geweten hoe 

dat moet? 

 Op reis naar de productielanden van cacao, maar nog onvoldoende 

contacten? 

 Importeur van chocolade en andere cacaoproducten en op zoek naar 

nieuwe kansen? 

Cacaoproducenten uit Bolivia, Brazilië, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru, 

Vietnam en waarschijnlijk Indonesië, Ghana en Kameroen zullen naar Amsterdam komen 

met hun bonen, cacaoproducten, cacaomassa of couverture om die te laten testen en 

proeven. 

Chocolademakers op zoek naar nieuwe mogelijkheden kunnen hierdoor de hele cacao-

wereld in één dag bezoeken en verdere afspraken maken. Naast cacaoproducenten zijn ook 

toeleveranciers voor de cacaosector op de beurs vertegenwoordigd. 

Tijdens de Trade Fair zullen presentaties en masterclasses worden gegeven over zelf 

chocolade van cacaobonen maken, over uitbesteden van het productieproces op basis van 

eigen receptuur, er zal worden ingegaan op de logistiek van kleinere hoeveelheden, 

voorfinanciering en meer. 

Chocoa voegt met de Trade Fair een nieuwe dimensie  toe aan Amsterdam, waar de meeste 

op- en overslag van cacao en de meeste cacao verwerking ter wereld plaatsvinden. 

http://bit.ly/ChocoaTradeFair
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Chocoa, een initiatief van de Stichting Chocolade Festival Amsterdam, heeft als doelstelling 

het bevorderen van productie en consumptie van duurzame cacao en chocolade. 

Naast de Trade Fair organiseert Chocoa in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen een congres over duurzame cacao, een publieksfestival en masterclasses voor 

topchefs over het gebruik van cacao en chocolade in hartige gerechten. 

Kijk op http://chocoa.nl/nl/events/chocoa-trade-fair/ voor nadere informatie en voor aanmeldingen. 

Tot ziens in Amsterdam, 

 

Jack Steijn 

Directeur, Chocoa 

http://chocoa.nl/nl/events/chocoa-trade-fair/

