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Chokolade som finkultur -sådan
smager du forskel

Chokolade fås i mange forskellige afskygninger og varianter, og anses i dag som meget
mere end blot godter at sætte på bordet. Hos Hotel Chocolat findes et bredt udvalg af
chokolade for enhver smag og anledning . Hovedingrediensen er hos Hotel Chocolat
altid kakaomasse eller kakaosmør , og man kan finde chokolade på helt op til 100%
kakaoindhold. Mantraet har siden begyndelsen være ”More Cacao, Less Sugar”, hvilket
kan smages . Alle produkterne er baseret på såkaldte Batons, som giver den autentiske
og rene smag.

Hotel Chocolat har deres egen økologiske kakaoplantage på Saint Lucia , Caribien
hvorfra en andel af kakaoen til chokoladerne høstes. Plantagen er beliggende på en
tidligere vulkan, og du vil derfor kunne smage en mild undertone af en lettere røget
smag, som karakteriserer chokoladen. Udover at fremstille eksklusiv chokolade af
kakaobønnerne, anvendes de også til at skabe skønne beauty produkter i form af
eksfoliering, cremer og lignende wellness. Ydermere anvendes bønnerne i forskellige
spiritusser. Eksempler på dette er Hotel Chocolats berømte kakao gin & saltede karamel
vodka-likør. På den måde udnyttes en langt større andel af kakaobønnen hver gang.

Udover dyrkning på egen plantage, hvilket er usædvanligt for chokoladeproducenter i
dag, har Hotel Chocolat et gensidigt givende samarbejde med kakaoplantager verden
over. Alle farmere og samarbejdspartner indgår i programmet ”Engaged Ethics”, som er
blevet udviklet siden 2002 og kan sammenlignes med Fairtrade . Som feinschmecker i
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chokolade vil man kunne smage forskel på, om chokoladen kommer fra Honduras,
Colombia eller et helt tredje sted. Kom forbi én af butikkerne til en unik
smagsoplevelse, hvor du kan øve dig i at definere de forskellige smage og blive beriget
med skøn stemning og stolt chokolade historie.

Britisk chokolade koncern i blomstrende vækst i
Danmark
Hotel Chocolat blev etableret i 1994 i London af 2 entreprenører, Angus Thirlwell &
Peter Harris, hvis mission var at gøre chokolade spændende igen . Resultatet er i dag
et chokoladebrand, der er anerkendt over hele verden. Selvom navnet antyder det,
finder du ikke noget hotelophold i butikkerne. I stedet lover navnet en udsøgt
smagsoplevelse, hvor du kan drømme dig væk, mens dine smagsløg bliver forkælet på
en særlig unik måde.

Når du besøger en af de mange butikker i jule højsæsonen, vil du blive omfavnet af en
fortryllende duft af chokolade og en hyggelig stemning med højt humør. Du bliver mødt
af en stort udvalg af chokoladevarianter – Hotel Chocolat fører over 400 produkter –
samt en skøn café, hvor du kan forkæle dig selv, med en kop af deres prisvindende
varme chokolade og skønne chokoladebidder.

Koncernen har i 2019 haft stor vækst i Danmark, hvor der er blevet åbnet butikker på
stribe, både i Aarhus, Aalborg og København. Her har Hotel Chocolat blandt andet
indgået samarbejde med Magasin og Salling, så et håndplukket udvalg af produkterne
nu er at finde i stormagasiner landet over. Desuden kan du også finde den
prestigefyldte butik på hele 3 lokationer i København samt i både Roskilde, Lyngby og
Aarhus. Flere butikker er på vej i 2020, hvor forretningen også vil sprede sig til resten
af Norden.

Giv dine medarbejdere en eksklusiv juleoverraskelse
Hvorfor ikke gøre noget særligt ud af årets firmagave til medarbejdere og
samarbejdspartnere, og give dine forbindelser en udsøgt oplevelse? Hos Hotel Chocolat
kan du vælge mellem det store udvalg af eksklusive gaveæsker med karamel, hvid og
mørk chokolade, julekalendere, gavekurve og et væld af andre muligheder. Du kan
også vælge at invitere kollegerne med ind i butikken, hvor de kan prøve en spændende
chokoladesmagning eller fremstille deres egen chokolade. Det giver en unik og hyggelig
oplevelse, som med garanti vil bringe jer tættere sammen.

For mere info eller spørgsmål vedrørende produkter, kan du besøge Hotel Chocolat. Du
er også velkommen til at kontakte virksomheden per mail.
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