
INSPIRUJEMY 
TWOJÀ WYOBRAÿNIÈ™
Katalog



Nasza Historia
W 1842 roku, Charles Barry udał się do Afryki, aby wybrać ziarna kakaowca do swojej pierwszej czekolady dla koneserów. 
Siła marki Cacao Barry® polega na zaopatrywaniu się w ziarno kakowe bezpośrednio w krajach pochodzenia, ścisłej 
współpracy z producentami kakao oraz dokładnej selekcji i wyborze najlepszych i najodpowiedniejszych ziaren do 
produkcji czekolady.

Od kakao, przez kuwertury, do ekskluzywnych kuwertur Plantation i dostosowanych do Twoich potrzeb 
przez laboratorium Or Noir TM receptur czekolad - Cacao Barry® wspiera Szefów Kuchni w ich 
codziennych wyzwaniach aby zachwycać klientów unikalnymi smakami czekolady i jej twórczymi 
zastosowaniami w daniach. Napędzana przez 170 lat dziedzictwa, dawne i współczesne 
sposoby zbiorów, globalną sieć ekspertów i bogate portfolio produktów, Cacao Barry® 
wzbogaca kreatywność Szefów Kuchni uwalniając zmysłowe bogactwo kakao i 
czekolady.

Wyrafinowane zmysły. 
Niespokojna dusza.

Z wizjonerskim instynktem i duszą odkrywcy, Charles Barry ustanowił standardy  
w świecie czekolady. Taką determinację można nadal odnleźść w duszach ludzi, 

stojącymi za marką Cacao Barry®.

Nasi klienci mają podobną duszę: ich siła, kreatywność i wytrwałość aby być najlepszym w 
swojej dziedzinie są godne podziwu. Używają wszystkich zmysłów aby nieustannie dopracowywać 

swoje techniki i kultywować nowe sposoby w użyciu czekolady; starając się osiągnąć idealną harmonię 
pomiędzy wyrafinowanymi zmysłami i niespokojną duszą. Wierzymy, że ta harmonia będzie niezmiennie 

inspirować naszych klientów, zachowując przy tym wierność osobliwości naszej marki przez nastepne 
dziesięciolecia.

Jesteśmy silniejsi razem, pionierzy w duszy…
wierzymy, że wszystko albo nic - to sposób na życie, a nie kaprys.
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Społeczność Cacao Barry® 
oferuje swoim uczestnikom liczne korzyści:

# Filmy Dokumentalne o kakao
Odkryj źródła czekolady i poznaj moment narodzin smaku i aromatu - przedstawione 
przez światowych ekspertów  i farmerów.

# Receptury Szefów
Zainspiruj się recepturami skreowanymi przez renomowanych Szefów ze świata 
cukiernictwa, piekarnictwa i gastronomii.

# Odwiedź plantacje kakao
Stań się ekspertem w dziedzinie kakao poprzez osobiste doświadczenie codziennego życia 
farmerów i zobacz jak się uprawia wysokiej jakości kakao.

# Czekolady Origin: Edycje Specjalne
Odkryj specjalne czekolady o wyjatkowym smaku, aromacie i kraju pochodzenia.

# Spotkania z Ekspertami 
Zanspiruj się i dołącz do spotkań z Ekspertami i Szefami Kuchni.

# CacaoCollective
Wiedza. Inspiracja.

Zarejestruj się i odkryj znacznie więcej na: www.cacao-barry.com/cocoacollectivecocoacollective

Przez ponad 170 lat, marka Cacao Barry® 
wypracowała sobie wiedzę, ekspertyzę i 
szerokie zrozumienie źródła czekolady. Nad-
szedł czas, aby opowiedzieć historię czeko-
lady, zaczynając od źródła - kakao. 

Nowy projekt Cacao Barry® - CacaoCollec-
tive ma za zadanie dostarczenie Klientom 
przejrzystości i wiedzy o harmonii świata 
upraw, nauki i smaku kakao. Pragniemy, aby 
poprzez budowanie trwałych relacji między 
farmerami kakao i Szefami Kuchni, przybli-
żyć wszystkim aromatyczny świat upraw 
głównego surowca niezbędnego do produk-
cji czekolady.

Pracując razem, możemy uwolnić senso-
ryczne bogactwo kakao. 

Znając je, odkryjesz swoją czekoladę. Do-
łącz do CacaoCollective. 



Logotypy i znaki

BIO 
Logotyp BIO poświadcza, iż 95% składników produktu pochodzi z regionalnych upraw ekologicznych. 
Cacao Barry® gwarantuje w 100%, że kuwertury czekoladowe i seria Plantation pochodzą z ekologicznych 
upraw. Ten logotyp promuje harmonię ekologii i różnorodności bio.

100% MASŁO KAKAOWE
Zgodnie z dyrektywą 2000/36/EC Parlamentu Europejskiego w nawiązaniu do produktów czekoladowych 
i kakao kierowanych do konsumpcji, w czekoladzie jest dozwolone 5% tłuszczu roślinnego. Cacao Barry® 

gwarantuje czekolady z 100% zawartością masła kakaowego.

Q-FERMENTATION™
Seria Czekolad Purity - certyfikowana Q-fermentation™.
Q-Fermentation™ - kontrolowana fermentacja - jest to unikalny związek pomiędzy człowiekiem i naturą. 
Fermentacja to niezbędny i Bardzo istotny etap w procesie produkcji czekolady, gdyż wtedy ziarna 
nabierają charakterystycznego aromatu. Poprzez optymalizację metody fermentacji jesteśmy w stanie 
podnieść jej jakość i w rezultacie otrzymać unikalne, intensywne i nieskalane aromaty.

100% NATURALNA WANILIA
Wanilia Bourbon to nazwa gatunku wanilii Planifolia, która rośnie w okolicach Oceanu Indyjskiego, 
głównie na Madagaskarze i Reunion. Jest to najbardziej aromatyczna wanilia na świecie.

100% TRACEABLE COCOA BEANS
100% Identyfikowalnošç
Cacao Barry® zna farmerów uprawiających kakao tak dobrze, jak i pochodzenie każdego worka z 
ziarnami. Każdy uprawiający ziarno kakaowca jest nagradzany za ciężką pracę, która jest symbolizowana 
szczerym, czystym i autentycznym pochodzeniem ich produktów. Tutaj, historia uprawiających kakao, 
Cacao Barry® oraz naszych Klientów się rozpoczyna.

NABIAŁ KOSZERNY
W Judaiźmie jest to produkt, który ma 
w swoim składzie mleko lub jego pochodne.

KOSZERNY PAREVE
W Judaiźmie jest to produkt, który nie ma 
w swoim składzie ani mleka, ani mięsa.

Or Noir™ 13
Kuwertury Plantation 14-15
Kuwertury Origin 16-17
Purity From Nature 18-19
Kuwertury ciemne 20-21
Kuwertury mleczne 22-23
Czekolady ciemne i białe 24
Produkty do zapiekania 25

Czyste pasty, praliny 28-29

Karmelizowane orzechy i gianduje  30-31

CZEKOLADY I KUWERTURY 
CZEKOLADOWE

SUROWCE KAKAOWE
Proszki kakaowe, miazga, nibsy i masło kakaowe 26-27

PRODUKTY ORZECHOWE

DODATKI
Dodatki do nadzień, nadzienia i polewy 32-33
Dekoracje i wykończenia 34-35

Tablica aplikacji 36-37

SPIS TREŠCI

Zalety nowych opakowań 6-7
Produkcja Czekolady 8 -11
Mapa naszych czekolad Origin 12
Szefowie Cacao Barry® 39-41

INFORMACJE OGÓLNECacao Barry®, szacunek dla klienta.
Natura oferuje nam najlepsze ziarna kakao.
Cacao Barry® odwdzięcza się podczas produkcji czekolady najlepszej jakości.

LENÔTRE 
Wyjåtkowa współpraca
Przez ponad 30 lat, Cacao Barry® wraz z partnerem Lenotre, prestiżowej marce w świecie gastronomii, 
łączą swoje talenty, pasję i innowacyjność, aby tworzyć wyśmienite czekolady i nadzienia. Produkty te są 
odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających Szefów Kuchni.
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Znaczek BIO

Logo Cacao Barry®

Typ Czekolady

Nazwa Serii

Nazwa Produktu

Procent zawartości kakao

Waga netto

Zapięcie ZIP

Kolor i format czekolady
(ciemne kaletki)

Dokładna lokalizacja plantacji

Opis aromatów

Nazwisko właściciela plantacji

Lokalizacja

Rodzaj kakao

Obraz aromatów

SERIA PLANTATION

15
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Logo Cacao Barry®

Typ czekolady

Nazwa serii

Nazwa produktu

Kolor i format czekolady
(ciemne kaletki)

Procent zawartości kakao

Rodzaj kakao

Zamek ZIP

Opis aromatów

Waga netto

Obraz aromatów

Mapa państwa pochodzenia
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SERIA ORIGIN

Nowy projekt, 

nowe opisy

/ Nowy sposób wielokrotnego zamykania 

/ Łatwe otwieranie i zamykanie bez potrzeby używania nożyczek

/ 100% szczelności i ochrona przed wilgocią

/ Mocny materiał z wysoką odpornością na przebicie / przetarcie

/ Konstrukcja z płaskim dnem umożliwiająca postawienie opakowania

/ Możliwość przechowywania opakowań w pozycji pionowej i poziomej 

/ Łatwość recyklingu

6



8 119

Z Plantacji do pracowni

2/Zbiory
Kwiaty drzewa kakaowego wyrastają 
bezpośrednio z kory drzewa. Mniej niż 10% 
kwiatów jest zapylane w sposób naturalny, 
jeszcze mniej, rozwinie się na tyle, by 
wyprodukować dojrzałe owoce. Kabosy 
dojrzewają od 4 do 6 miesięcy i zawierają około 
30-40 nasion, które są otoczone słodo-kwaśnym 
śluzem. Dojrzałe kabosy są rozpoznawalne po 
zmianie koloru i są zbierane ręcznie. 4/Fermentacja

Po otworzeniu kabosów, ziarna oraz otaczający je śluz są ręcznie 
wyjmowane. Tradycyjnie, ziarna są składowane w pryzmach  
i przykrywane liśćmi bananowca. Proces fermentacji, który się 
wtedy odbywa, zabija zarodki nasion i rozwija aromaty i smak 
ziarna. Fermentacja zazwyczaj trwa od 5 do 7 dni i jest niezbędnym 
oraz bardzo istotnym etapem w całym procesie. Poprzez 
optymalizację tego procesu za pomocą  Q-fermentation™, Cacao 
Barry® skrócił czas oczekiwania oraz zagwarantował jednorodną 
jakość ziarna i wyrazisty smak kakao.

Po zbiorach kabosy są składowane maksymalnie 
do 5 dni, gdyż po tym okresie nasiona nie nadają 

się już do fermentacji. Kabosy są otwierane za pomocą 
tępego narzędzia, delikatnie, aby nie uszkodzić cennej 

zawartości.  

1/Uprawa
Uprawa ziarna kakaowego wymaga lokalizacji 
o dużej częstotliwości opadów, wysokich 
temperatur i pory suchej nie dłuższej niż 
3 miesiące. Warunki te można znaleźć pomiędzy 
zwrotnikiem Raka i zwrotnikiem Koziorożca. 
Drzewo kakowca zaczyna owocować po 5 latach. 
Poprzez ścisłą współpracę z spółdzielniami 
rolników zapewniamy najlepszej jakości zbiory, 
z korzyścią zarówno dla rolników jak i naszych 
klientów. 

Już od samego początku w 1842 misją Cacao Barry® było nadanie nowych perspektyw i podnoszenie 
standardów w kreatywnym świecie czekolady. Z nieporównywalną wiedzą o źródłach pochodzenia owoców 
kakao, jesteśmy ekspertami odkrywającymi potencjał drzemiący w tym cudnym owocu. Jako jedyna, globalna 
marka, zdobywamy ziarna u źródła, praktykujemy dobre obyczaje upraw drzewa kakaowego, jak i ,proces 
produkcji ze wszystkich składnych czekolady: nibsów, miazgi, proszku kakowego i masła. Wszystkie nasze 
zmysły są nakierowane na niekończące się udoskonalanie jakości szerokiej gamy naszych czekolad.

5/Suszenie ziarna
Aromaty i smak są wytwarzane także podczas procesu suszenia. 
Sposoby są różnorakie, od słomianych mat wystawionych 
bezpośrednio na słońce, aż do podgrzewanych struktur 
przypominających szklarnie. W warunkach idealnych, powierzchnia, 
na której ziarno jest suszone, powinna być pod przeźroczystym 
zadaszeniem, co pozwala na kontynuację procesu nawet przy 
pochmurnym niebie. Ziarna są wysuszane, aż osiągną poziom 
wilgotności około 6-8%.

6/ Kontrola jako{ci
Ziarna dostarczane do centrów składowych przez rolników są 
kontrolowane za pomocą testów cięcia, sortowane, a następnie 
ważone, pakowane w jutowe worki i wysyłane do magazynów. 
Specjalnie dla serii Purity, Cacao Barry® zoorganizował 4 centra 
jakości sensorycznej, aby dodatkowo kontrolować jakość ziarna 
poddawanego procesowi Q-fermentation™.

7/Nagroda za jako{ç
Po kontroli sensorycznej jakości ziarna i jego posortowaniu, rolnicy otrzymują 
wyższą stawkę za produkt, który spełnia wszystkie wymogi.

8/Identyfikowalno{ç
Pochodzenie ziarna w seriach czekolad Purity, Origin i Plantations jest w pełni 
identyfikowalne. Aby to zapewnić, każdy etap procesu jest ostrożnie rejestrowany. 
Po rejestracji, ziarna są transportowane do Francji.

10/Pra~enie 
Oczyszczone ziarno jest prażone według wcześniej zdefiniowanych 

specyfikacji dla każdej z receptur Cacao Barry®. Prażenie redukuje drożdże 
i pleśnie oraz wpływa na rozwój profilu sensorycznego końcowego 

produktu. Aby otrzymać najlepszy smak, nieustannie poszukujemy idealnej 
harmonii pomiędzy temperaturą i czasem prażenia, dodatkowo w celu 

ochrony czystego smaku kakao proces ten, jest ograniczony do minimum 
w czekoladach z serii Purity, Origin i Plantation.

11/ Mielenie
Śruta kakaowa jest rozdrobniana, aż do osiągnięcia masy  
o 12-15 mikronach. Mielenie odbywa się w trzech etapach, co 
w rezultacie daje wyjątkowo drobną pastę. Pasta ta, zwana 
miazgą lub masą kakaową jest następnie sprawdzana  
i testowana przez panel sensoryczny, składający się  
z ekspertów w tej dziedzinie. 

9/Oczyszczanie
Po sprwadzeniu miejsca pochodzenia ziarna oraz 

sprawdzeniu jego jakości, ziarno jest oczyszczane, ciała 
obce są usuwane i nastepuje rozłupywanie. Cacao Barry® 

gwarantuje 98,25% czystego ziarna bez cząsteczek 
łupinek, tym samy minimalizując ich wpływ na aromat  

i smak wyrobu końcowego.

Z plantacji do ziarna Od ziarna do czekolady

3/Otwieranie 
kabosów
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14/ Rozdrabnianie
Aby osiągnąć optymalne rozdrobnienie, należy ten proces 
przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy etap to mielenie 
pomiędzy dwoma cylindrami, a następnie między czterema. 
Bardzo małe cząsteczki nadają czekoladzie gładką strukturą  
i długotrwały smak.

12/Wyciskanie
Oddzielanie kuchu i masła kakaowego odbywa się za pomocą 
ciśnieniowego wyciskania.  Otrzymywany kuch może różnić 
się zawartością tłuszczu w zależności od aplikacji do jakiej 
jest wykorzystywany oraz stanowi podstawowy komponent 
proszku kakaowego otrzymywanego po procesie pulweryzacji.

13/Mieszanie skÌadników
Po zatwierdzeniu jakości miazgi kakowej przez panel 
ekspertów, rozpoczyna się proces tworzenia czekolady. 
Pierwszym krokiem jest dodanie odpowiednich składników do 
mieszalnika: masy kakowej i cukru (oraz mleka w przypadku 
czekolad mlecznych). Składniki są bardzo dokładnie mieszane 
w celu osiągnięcia odpowiedniej tekstury i konsystencji oraz 
pożądanego rozdrobnienia.

16/Formowanie
Po temperowaniu, czekolada jest formowana w bloki lub 

kaletki - optymalne kształty do wygodniejszego użycia.

17/Kontrola jako{ci 
Wszystkie etapy procesu są pieczołowicie kontrolowane  

i sprawdzane, aby zapewnić produkt najlepszej jakości.

15/Konszowanie
Po rozdrobnieniu, czekolada, w zależności od receptury może 
być pooddana konszowaniu. Konszowanie to proces, podczas 
którego czekolada jest podgrzewana i ponownie mieszana. 
Proces ten zmniejsza jej wilgotność i kwasowość. Po kilku 
godzinach, w celu osiągnięcia pożądanej płynności czekolady, 
można dodać masło kakowe.

18/Pakowanie
Finalny produkt jest pakowany w torby zaprojektowane tak, aby chronić 
smak i aromat czekolady. Każda receptura jest produktem unikatowym ze 
specyficznym profilem smakowym.

19/Inspiracje
Z szerokim portfolio produktów i unikatowymi smakami 
czekolad, misją Cacao Barry® jest misją 100% wsparcia 
profesjonalistów w ich codziennych zmaganiach  
z czekoladą.  



Kakao dla czekolady jest jak winogrono 
dla wina. Ich smak zależy od ich 
pochodzenia, gleby, sposobów zbiorów. 
Odkryj bogactwo kakao pochodzące  
z całego świata.

Pochodzenie 
kakao

Ziarna Kakao

AMERYKA ŁACIŃSKA

Oferuje nuty owocowe i/lub pikantno aromatyczne.
AFRYKA

Najczęściej oferuje czekoladę o mocnym smaku.
AZJA

Charakteryzuje się nutami lekko kwaśnymi.

Meksyk
Republika Dominikany

Wenezuela

Ekwador

Peru

Ghana
Wyspy Šw. Tomasza

Tanzania

Madagaskar

Papua Nowa Gwinea

Kuba

Jawa

Wybrze‡e Košci Słoniowej

KONCEPT OR NOIR™

OR NOIR™,
bądź niepowtarzalny
Pasjonaci czekolady na całym świecie poszukują unikatowych smaków, które będą 
niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. 
Or Noir to wyjatkowe miejsce, oferujące innowacyjną i ekskluzywną strukturę 
dla tych, którzy chcą zaprojektować, utworzyć, ukształtować i rozwinąć własny, 
spersonalizowany profil smakowy czekolady.

WYMYŚL
profil smakowy z Twoich snów

WYBIERZ
Swoje surowce za pomocą analizy 
sensorycznej

PRZYGOTUJ
Swoją recepturę

WYKONAJ
Swoją czekoladę

SKOSZTUJ
HARRODS / Markus A. BOHR
(WIELKA BRYTANIA / LONDYN)

Harrods to najbardziej prestiżowy, luksusowy sklep w sercu Londynu. Z powierzchnią 
ponad 300,000 m2, 7 pietrami i ponad 160 letnią tradycją, Harrods oferuje swoim 
klientom produkty unikatowe i często jedyne w swoim rodzaju. 
W 2009 roku, Marcus A.BOHR, wykorzystał laboratorium Or Noir do skreowania dwóch 
mlecznych i ciemnych kuwertur czekoladowych, które są dostępne wyłącznie w Harrods. 
Te unikatowe i wyjątkowe czekolady uzupełniają ofertę ekskluzywnych herbat i kaw.

by

Twoja kreatywność nie ma 
granic, Twoja praca jest 
niepowtarzalna..
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PROFIL SMAKOWY 
Dominująca kwasowość, nuty czerwonych owoców, 
długotrwały posmak.

Alto el Sol ZBIÓR - 65% Min. Kakao

KUWERTURY PLANTACYJNE

RODZAJ 
Criollo Amazonia (Trinitario)

CHD-P65ALTN-E1-U68 6 x 1 kg

PROFIL SMAKOWY 
Cytrusowa kwasowość, nuty drzewne 
z domieszką lukrecji.

Madirofolo ZBIÓR - 65% Min. Kakao

RODZAJ
Trinitario

Kuwertury Plantation każdego roku są inne, 
wyjątkowe. Produkowane są z najlepszego 
ziarna. Zbiory na obu plantacjach odbywają 
się w zgodzie z regulacjami Bio NOP (Produkty 
organiczne: certyfikacja zgodna z normami 
europejskimi oraz amerykańskimi). 

Fakt, że ziarna pochodzą z jednej, wyjatkowej 
plantacji, pozwala Cacao Barry® zaoferować 
unikalne nuty zapachowe czekolady, które 
ewoluują w czasie tak jak wino.

Dolina Sambriano 
/ Madagaskar

Park Krajobrazowy Rio Abiseo 
/ Peru

W samym sercu Peruwiańskiego Parku Krajobrazowego 
plantacja Alto El Sol jest chroniona przez bujne środowisko, 
nadające drzewom kakowca ich całe bogactwo smaku.

W północnej części Madagaskaru, plantacja Madirofolo jest 
otoczona drzewami tamaryndowca, które nadają unikatowy, 
owocowy smak tamtejszym ziarnom kakaowca. 

Formowanie Tabliczki Oblewanie

Formowanie Tabliczki Oblewanie

65% min. kakao 38,2% tłuszczu Płynność Okres trwałości 24 m-ce

65% min. kakao 37% tłuszczu Płynność Okres trwałości 24 m-ce

CHD-Q65MADN-E1-U68 6 x 1 kg
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KUWERTURY MLECZNE ORIGIN

Uprawiane w ograniczonych 
ilościach, ziarna kakaowe 
wyselekcjonowane do kuwertur 
Origin pochodzą z jednego kraju, co 
pozwala zaoferować wyjątkowe czekolady 
o silnej osobowości. 
Odkryj osiem krajów o bardzo odmiennych 
cechach poprzez osiem kuwertur Origin.

Ghana 40 % Min. Kakao

CHM-P40GHA-E4-U70 4 x 2,5 kg
CHM-P40GHA-E1-U68 6 x 1 kg

40%min. kakao Płynność

CIEMNE KUWERTURY ORIGIN

RODZAJ
- Forastero
PROFIL SMAKOWY
Smak kasztanów,
czerwonych owoców 
z nutą karmelu

Formowanie Tablette Oblewanie

20,8%min. mleka 39,1% tłuszczu Okres trwałości 18 m-cy

Papouasie 35 % Min. Kakao

CHM-Q35PAP-E4-U70 4 x 2,5 kg
CHM-Q35PAP-E1-U68 6 x 1 kg

35%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Forastero
PROFIL SMAKOWY
Aromatyczny orzech laskowy, 
kremowa konsystencja 
i posmak karmelu

Formowanie Tabliczki Oblewanie

23,5%min. mleka 36,9% tłuszczu Okres trwałości 18 m-cy

Fleur de Cao™ 70 % Min. Kakao

CHD-O70FLEU-E4-U72  4 x 5 kg
CHD-O70FLEU-804 20 kg

70%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Arriba
- Forastero
PROFIL SMAKOWY
Aromaty kwiatowe, 
silny aromat kakao, 
nuty drzewne.

Formowanie Tabliczki Oblewanie

41,5% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Ambre Java™ 36 % Min. Kakao

CHM-R36AMJA-E4-U72  4 x 5 kg

36%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Criollo
- Trinitario
PROFIL SMAKOWY 
Kremowa gładkość, 
nuty orzecha 
laskowego i owoców.

Formowanie Tabliczki Oblewanie

23,7%min. mleka 35,9% tłuszczu Okres trwałości 18 m-cy

Meksyk 66 % Min. Kakao

CHD-N66MEX-E4-U70 4 x 2, 5 kg
CHD-N66MEX-E1-U68 6 x 1 kg

66%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Forastero
PROFIL SMAKOWY
Aromatyczne orzechy,
nuty owocowe, 
delikatny posmak piernika.

Formowanie Tabliczki Oblewanie

37,1% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Cuba 70 % Min. Kakao

CHD-Q70CUB-E4-U70 4 x 2,5 kg
CHD-Q70CUB-E1-U68 6 x 1 kg

70%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Criollo
- Trinitario
PROFIL SMAKOWY
Czerwone owoce, drzewne 
nuty smakowe z odrobiną 
smaku liścia tytoniu

Formowanie Tabliczki Oblewanie

41,1% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Vénézuela bez lecytyny 72 % Min. Kakao

CHD-P72VEN-E4-U70 4 x 2,5 kg
CHD-P72VEN-E1-U68 6 x 1 kg

72%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Criollo
- Trinitario
PROFIL SMAKOWY
Intensywne nuty 
drzewne, posmak 
czarnej oliwki i wina

Formowanie Tabliczki Oblewanie

41,8% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Saint Domingue 70 % Min. Kakao
CHD-Q70SDO-E4-U70 4 x 2, 5 kg
CHD-Q70SDO-E1-U68 6 x 1 kg

70%min. kakao Płynność

RODZAJ
- Forastero
PROFIL SMAKOWY
Posmak kwiatowy, 
nuty oliwek 
i owocowego wina.

Formowanie Tabliczki Oblewanie

42% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Équateur - bez lecytyny 76 % Min. Kakao

CHD-Q76EQU-E1-U68 6 x 1 kg

76%min. kakao Płynność

RODZAJ
Arriba Nacional
PROFIL SMAKOWY
Tropikalny banan, 
nuty lukrecji, 
gorzki smak.

Formowanie Tabliczki Oblewanie

44,5%tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Tanzanie bez lecytyny 75 % Min. Kakao

CHD-Q75TAZ-E4-U70 4 x 2,5 kg
CHD-Q75TAZ-E1-U68 6 x 1 kg

75%min. kakao Płynność

RODZAJ
Criollo & Trinitario
PROFIL SMAKOWY 
Intensywna gorycz 
kakao i nuty 
kwiatowe

Formowanie Tabliczki Oblewanie

45,4%tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

16 17

POChODZENIE
- Ekwador
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Wyspy Św. Tomasza

POChODZENIE
- Jawa
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Ghana

Origin
SERIA ORIGIN ORIGINS SELECTIONKuwertury Ciemne Milk Couverture Chocolate



Cacao Barry® kontynuuje poszukiwanie czystego smaku 
czekolady. Wraz z produktami Purity from Nature możemy 
odkryć na nowo czekoladę. Każda kuwertura została stworzona 
z ziaren kakaowca za pomocą metody Q-Fermentation, 
pozwalającej na otrzymanie ziaren o wyjątkowej czystości.

Kuwertury ALUNGA™, OCOA™, INAYA™ oraz EXCELLENCE 
uwydatniają czysty i bardziej intensywny smak w Twoich 
wyrobach.

CIEMNE KUWERTURY PURITY

Inaya™ 65 % Min. Kakao

CHD-S65INAY-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-S65INAY-E1-U68 6 x 1 kg

65%min. kakao Płynność

Intensywny smak kakao 
i zrównoważony 
gorzko-kwaśny smak.

Musy Ganasz Formowanie

31,5% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Alunga™ 41 % Min. Kakao

CHM-Q41ALUN-E4-U72 4 x 5 kg
CHM-Q41ALUN-E1-U68 6 x1 kg

41%min. kakao Płynność

Delikatnie słodka, mleczna 
kuwertura czekoladowa 
z dominującym smakiem kakao i mleka.

Musy

24%min. mleka 35,2% tłuszczu Okres trwałości 18 m-cy

Ocoa™ 70 % Min. Kakao

CHD-N70OCOA-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-N70OCOA-E1-U68 6 x 1 kg

70%min. kakao Płynność

Oblewanie

38,7% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Excellence 55 % Min. Kakao

55%min. kakao Płynność

Formowanie Oblewanie

35,8% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Charakterystyczna kuwertura 
o mocno kakaowym smaku 
z kwaśną nutą .

CHD-R55EXEL-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-R55EXEL-804 20 kg
CHD-R55EXEL-126 10 x 2,5 kg
(Bloc format)

Czekolada  z intensywnym 
lecz zrównoważonym kakaowym 
smaku i lekką słodkością.

Formowanie

Nadzienia
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Ganasz

Fermentacja jest zasadniczym etapem w rozwoju smaków. Technolodzy Cacao 
Barry® odkryli, że specyficzne enzymy naturalnie występujące na plantacjach 
mogą uwolnić najczystsze i bardziej intensywne smaki w każdym z ziaren. Wy-
bierając te naturalne enzymy i dodając je do masy ziarna kakowego, stworzono 
silną, jednorodną fermentację , z której otrzymujemy ziarna o najwyższej jakości. 

Odkryj czysty 
smak czekolady

MLECZNA KUWERTURA PURITY



Cacao Barry® wybiera najlepsze ziarna kakaowca na 
świecie, aby zaoferować szeroki wybór kuwertur o różnej 

intensywności i nutach aromatycznych.

BIO

Favorites Café 54 % Min. Kakao Favorites Orange 49 % Min. Kakao

KUWERTURY CIEMNE CIEMNE KUWERTURY AROMATYZOWANE

Extra Gorzka Guyaquil 64 % Min. Kakao

CHD-P64EXBG-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-P64EXBG-804 20 kg
CHD-P64EXBG-126 10 x2,5kg
(bloc)

64%min. kakao Płynność

Ta gorzka, ciemna kuwertura 
z nutą prażonego kakao 
ma silny smak delikatnie 
dopełniony nutą kawy 
i kasztana

Formowanie Nadzienia Oblewanie

40,9% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Dark Couverture NOP* 71 % Min. Kakao

CHD-O71NF-E4-U70 4 x 2,5 kg

71%min. kakao Płynność

Ciemna kuwertura 
o intensywnym, gorzkim 
posmaku kakao, oferuje interesujące nuty 
smakowe czerwonych owoców i fig.

Formowanie Musy Nadzienia

42,7% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Concorde 66 % Min. Kakao

CHD-N66CO-LNE4-U70 4 x 2,5 kg

66%min. kakao Płynność

Znana z głebokiego smaku 
goryczy, ta kuwertura 
czekoladowa uwalnia 
nuty drzewne z elementami przypraw.

Formowanie Musy Nadzienia

39,2% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Mi-Amère 58 % Min. Kakao

CHD-Q58MIAM-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-Q58MIAM-804 20 kg
CHD-Q58MIAM-126 10 x2,5kg
(bloc)

58%min. kakao Płynność

Ciemna kuwertura która dzięki 
delikatnie prażonemu kakao, ujawnia 
delikatnie kwaskowate nuty roślinne.

Formowanie Nadzienia Oblewanie

38,2% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

CHF-R505OR-126 10 x 2,5 kg (Blok)

49%min. kakao Płynność

Ciemna kuwertura 
o cudownym aromacie 
olejku pomarańczowego.

Formowanie Musy

32,7% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce54%min. kakao Płynność

Formowanie Musy Nadzienia

36% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Aromat palonej kawy subtelnie i harmonijnie 
wzbogaca smak tej ciemnej kuwertury.

CHF-O532MO-126 10 x 2,5 kg (Blok)

Louvre 71 % Min. Kakao

CHD-P71LO-LNE4-U70 4 x 2,5 kg

71%min. kakao Płynność

Deserowa kuwertura 
charakteryzująca się mocnym 
smakiem prażonych ziaren kakaowca 
pogłębiony intensywną goryczką.

Formowanie Musy Nadzienia

44,7% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce

Passy™ 70 % Min. Kakao

CHD-N70PA-LNE4-U70 4 x 2,5 kg

70%min. kakao Płynność

Jednocześnie kwaśna i gorzka, ta 
deserowa kuwertura czekoladowa 
uwalnia aromatyczne i  żywe, owocowe 
nuty z posmakiem lukrecji.

Formowanie Nadzienia Oblewanie

41,5% tłuszczu Okres trwałości 24 m-ce
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Organiczne ziarna kakowca, certyfikowane Fairtrade
Pochodzenie: Peru & Santo Domingo

Nadzienia



Różnorodne smaki, aromaty i barwy 
umożliwiają wiele różnych zastosowań.

KUWERTURY MLECZNE

MLECZNE KUWERTURY AROMATYZOWANE

Lactée Supérieure 38 % Min. Kakao

CHM-O38LSUP-E4-U72 4 x 5 kg
CHM-O38LSUP-804 20 kg
CHM-O38LSUP-126 10 x2,5kg
(Blok)

38%min. kakao Płynność

Mleczna kuwertura 
o ciemnym kolorze 
i mocnym smaku prażonego 
kakao, wzbogacona bukietem 
różnorodnych aromatów.

Formowanie Musy Oblewanie

23%min. mleka Okres trwałości 18 m-cy

Élysée 36 % Min. Kakao

CHM-P36EL-LNE4-U70 4 x 2,5 kg

Mleczna kuwertura 
o jasnym kolorze 
z wyraźnie zaznaczonym 
smakiem mleka i kakao, ukoronowana 
posmakiem karmelu i prażenia.

38,1% tłuszczu 36%min. kakao Płynność

Formowanie Nadzienia Oblewanie

22,4%min. mleka Okres trwałości 18 m-cy35,5% tłuszczu

Lactée Barry 35 % Min. Kakao

CHM-P35LBAR-E4-U72 4 x 5 kg
CHM-P35LBAR-126 10 x 2,5 kg 
(Blok)

35%min. kakao Płynność

Mleczna kuwertura 
o intensywnym smaku pełnomlecznej 
czekolady z nutami biszkoptowymi, 
jasnej barwie i kremowej konsystencji.

Formowanie Musy Oblewanie

29,3%min. mleka Okres trwałości 18 m-cy

Couverture au Lait NOP* 38 % Min. Kakao

CHM-T25ZLBNFE4-U70 4 x 2,5 kg

38,5% tłuszczu 38%min. kakao Płynność

Formowanie Musy Oblewanie

18%min. mleka Okres trwałości 18 m-cy38,5% tłuszczu

Lactée Caramel 31 % Min. Kakao

CHF-N31CARA-E4-U72 4 x 5 kg
CHF-N31CARA-E1-U68 6 x 1 kg

31%min. kakao Płynność

Formowanie Musy Nadzienia

25,7%min. mleka Okres trwałości 12 m-cy35,6% tłuszczu

Lactée Orange 33 % Min. Kakao

CHF-P350OR-126 10 x 2,5 kg
(Blok)

33%min. kakao Płynność

Formowanie Musy Nadzienia

20,6%min. mleka Okres trwałości 18 m-cy36,5% tłuszczu

Mleczna kuwertura wyróżniająca się 
ciepłym, mlecznym kolorem i delikatnym 
pomarańczowym posmakiem.

Delikatna, intensywnie mleczna kuwertura, 
oddaje prawdziwy smak karmelu 
.

Pełnomleczna kuwertura 
o wymownym smaku kakao 
i aromacie prażonego ziarna.
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BIO

Organiczne ziarno kakowe, Certyfikat Fairtrade, 
Pochodzenie: Santo Domingo.



Produkty do zapiekania, idealne do delikatnych wypieków.

Patyczki 
do Zapiekania

CHD-BB-168BY-357

8-centymetrowe patyczki czekoladowe do zapiekania, gotowe do użycia. 
Idealne do produkcji pains au chocolat.

Pudełko 15 x 1,6 kg

160 patyczków

Długie Patyczki 
do pieczenia

Patyczki do zapiekania o dł. 28 cm, wykonane z czekolady o zawartosci 44% kakao, 
gotowe do użycia, idealne do wypieków.

Mleczne Patyczki 
do zapiekania

Patyczki do zapiekania o dł. 8 cm, idealne do wypieków 
(pains au chocolat, brioszki, itp.)

Ciemne dropsy 
do zapiekania

8cm10 g

PRODUKTY DO ZAPIEKANIACZEKOLADY BIAłE

Dwie ciemne czekolady o intensywnym smaku kakao.

CZEKOLADY CIEMNE

Okres trwałości 24 m-ce

CHD-BB-308BY-357

Pudełko 15 x 1,6 kg

300 patyczków

8cm5,3g Okres trwałości 24 m-ce

CHD-BB-508BY-357

Pudełko 15 x 1,6 kg

500 patyczków

3,2 g

CHD-BB-528-305

Pudełko 4 x 5 kg

400 patyczków
28cm11,8g Okres trwałości 24 m-ce

CHM-BB-168-357

Pudełko 15 x 1,6 kg

160 patyczków

8cm10 g Okres trwałości 18 m-cy CHD-DR-75Y5-E4-U72

Pudełko 4 x 5 kg

7500 Dropsy / Kg

 soit 4 x 37500 Dropsy/Kg Okres trwałości 24 m-ce

CHD-DR-75Y5-E1-U68

Pudełko 6 x 1 kg

7500 Dropsy / Kg

 soit 6 x 7500 Dropsy/Kg Okres trwałości 24 m-ce
44 % Min. Kakao

50 % Min. Kakao

44 % Min. Kakao

30,2 % Min. Kakao
18,5 % Min. mleka

8cm Okres trwałości 24 m-ce

Zéphyr™ 34 % Min. Kakao

CHW-N34ZEPH-E4-U72 4 x 5 kg
CHW-N34ZEPH-E1-U68 6 x 1 kg
CHW-N34ZEPH-804 20 kg

Wyjatkowo miękka 
i subtelnie słodka czekolada 
o gładkiej teksturze oraz wyrazistym 
pełnomlecznym smaku.

34%min. kakao Płynność25,8%min. mleka Okres trwałości 12 m-cy40,4% tłuszczu

Chocolat Amer 60 % Min. Kakao

CHD-V60AMER-E4-U72 4 x 5 kg

Intensywny kakaowy 
smak ciemnej czekolady 
uzupełniony subtelnymi 
ziołowymi i owocowymi nutami.

60%min. kakao Płynność

Nadzienia Ganasz Musy

Okres trwałości 24 m-ce32,4% tłuszczu

Blanc Satin™ 29 % Min. Kakao

CHW-Q29SATI-E4-U72 4 x 5 kg
CHW-Q29SATI-804 20 kg
CHW-Q29SATI-126 10 x 2,5 kg
(Blok)

Cudownie kemowa, 
mleczna czekolada oferuje 
wspaniały intensywnie słodki 
smak karmelu i wanilii.

29%min. kakao Płynność

Formowa-nie Lody Musy

19,8%min. mleka Okres trwałości 12 m-cy33,3% tłuszczu

Force Noire™ 50 % Min. Kakao

CHD-X50FNOI-E4-U72 4 x 5 kg
CHD-X50FNOI-E1-U68 6 x 1 kg
CHD-X50FNOI-126 10 x 2,5 kg
(Blok)

Łatwa w użyciu 
ciemna czekolada, 
którą wyróżnia zbilansowany i 
harmonijny smak na podniebieniu.

50%min. kakao Płynność

Nadzienia Musy

Okres trwałości 24 m-ce27,7% tłuszczu

Dwie białe czekolady z nutami wanilii i mleka.
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Wyśmienite dropsy czekoladowe o zawartosci 50% kakao, najwyższej jakości 
gorzka czekolada gotowa do pieczenia oraz jako dodatek do deserów.

MusyGanasz Lody

Ganasz



MIAZGA KAKAOWA I NIBSY (ŠRUTA KAKOWA)

Plein Arôme 100 % Kakao

DCP-22GT-761 4 x 2,5 kg
DCP-22GT-BY-760 6 x 1 kg

Brązowy proszek kakaowy o intensywnym 
smaku, bardzo ciemny, przepyszny 
dodatek do aromatycznych wypieków.

100% kakao 22/24% tłuszczu

Extra Brute 100 % Kakao

DCP-22SP-761 4 x 2,5 kg
DCP-22SP-760 6 x 1 kg

Wyjatkowo ciemny i intensywnie czerwony kolor. 
Ten proszek kakaowy jest idelany do wykończenia 
trufli oraz oprószenia gotowych wyrobów.

100% kakao 22/24% tłuszczu

PROSZKI KAKAOWE

Cacao Barry® wybiera tylko najlepsze ziarna 
kakaowe, aby zaoferować miazgę kakaową, 
masło kakaowe oraz proszki kakaowe 
o najwyższej jakości. Nasze produkty są idealne, 
aby spersonalizować Twoje receptury 
i dostosować zawartość tłuszczu.    

Grué de Cacao 100 % Kakao

NIBS-S-609 4 x 1 kg

Cząstki ziarna kakaowego prażonego 
w tradycyjny sposób.

100% kakao 53% masło kakaowe

Grand Caraque 100 % Kakao

Czysta miazga kakaowa (100%), nadająca kremom 
i polewom głęboki, czekoladowy kolor, delikatnie 
tłumi także ich słodycz.

100% kakao 53%masło kakaowe

Mycryo®

Masło Kakaowe  
100 % Masło kakaowe

NCB-HD706-BY-X56 10 x 675 g

Deodoryzowane Masło 
Kakaowe 100 % Masło kakaowe

NCB-HDO3-763 12 x 850 g
NCB-HD703-BY-654 4 x 3 kg
NCB-HDO3-655 4 x 4 kg

Masło kakaowe chroni przed wilgocią 
i pozwala utwardzić praliny. Umożliwia też 
rozcieńczenie czekolady używanej 
do natryskiwania.

100%  masło kakaowe

MASłO KAKAOWE

Każdy proszek oferuje odmienny, wyjatkowy kolor dla Twoich deserów, 
od głębokiego czekoladowego brązu do czerwonego bursztynu.

NCL-4C501-BY-654 4 x 3 kg

Wypieki Dekoracje Sosy

Nadzienia Sosy Musy Dekoracje Wypieki Nadzienia

Wypieki Dekoracje Sosy

Nadzienia Nadzienia Musy

Okres trwałości 24 m-ce Okres trwałości 24 m-ce

Okres trwałości 36 m-cy Okres trwałości 24 m-ce

Okres trwałości 24 m-ce 100%  masło kakaowe Okres trwałości 12 m-cy
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Masło kakowe w proszku (100%) idealne do 
temperowania czekolady.
(Mycryo®  zastosowanie i aplikacje ->strona 35)



Odkryj serię pralin (prażonych i karmelizowanych) 
o tradycyjnych i czysto owocowych smakach.

CZYSTE PASTY

PRALINA 50% MIGDAłOWO-ORZECHOWA

Cacao Barry® selekcjonuje najwyższej jakości orzechy 
i migdały, które są następnie prażone, mielone i karmelizowane.

PRALINY Z ORZECHA LASKOWEGO

Pralina Piemont 55% 
orzechów laskowych Smak Czystego Orzecha

PRN-PIE552-T62 8 x 1 kg

Ta pralina uwodzi swoim jasnym, słonecznym 
kolorem oraz czystym smakiem orzechów laskowych 
z Piemontu. Orzechy są delikatnie prażone aby 
uwydatnić intensywny smak.

Pralina Onctueux 50% orzechów 
laskowych Spowolniona dekantacja (rozwarstwienie)

NON-X50CR-W36 4 x 5 kg

Kremowa pralina uwalniająca wspaniały 
smak orzechów laskowych i charakteryzująca 
się pięknym, jasnym kolorem i spowolnioną 
dekanatacją.

Nadzienia Musy Lody

Nadzienia Musy Lody

Pralina Piemont 
50% orzechów laskowych 
PRN-PIE503-T61 3 x 5 kg

Wyśmienita pralina jest wytwarzana ze słynnych 
orzechów laskowych z Piemontu, które dzięki 
intensywnym aromatom i wykwintnym smakom,  
są jednymi z najlepszych na świecie.

Pralina 50% 
orzechów laskowych
M-8G310-N-604 4 x 5 kg

Wyśmienita pralina tworzona z prażonych 
orzechów laskowych które uwalniają
idealne nuty karmelu.

Nadzienia

50%orzechów laskowych 50% cukru Okres trwałości 12 m-cy

Musy Lody

Nadzienia Musy Lody

100% Orzechów Laskowych

Pralina 50% 
migdałowo-orzechowa
M-8H320-N-T48 6 x 1 kg
M-8H320-N-604 4 x 5 kg
M-8H320-N-685 2 x 10 kg

Wyśmienity smak praliny, wykonanej z mieszanki orzechów 
laskowych i migdałów, oferuje gładką konsystencję 
i wyrafinowany smak świeżo palonych orzechów. Doskonała 
do wypieków typu Paris-Brest, jak np. eklery

Czysta pasta z orzechów 
laskowych 100 % Noisettes 

M-8E110-N-656 4 x 5 kg

Najwyższej jakości pasta z perfekcyjnie uprażonych 
orzechów laskowych. Nie zawiera żadnych 
konserwantów, emulgatorów czy dodatku cukru.

Nadzienia

Okres trwałości 24 m-ce

25% migdałów 25% orzechów laskowych Okres trwałości 12 m-cy

Musy Lody

50% cukru

Nadzienia Musy Lody

Pralina 65% heritage 
migdałowo-orzechowa With pieces of nuts

NMN-X65PCRA-656 4 x 5 kg

Pralina o mocnym charakterze, tworzona w 
duchu najlepszej tradycji, z kawałkami prażonych 
migdałów i orzechów laskowych, które następnie są 
karmelizowane, aby zapewnić perfekcyjną kruchość.

32,5% migdałów 32,5% orzechów laskowych Okres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Lody

28 29

35% sugar

50%orzechów laskowych 50% cukru Okres trwałości 12 m-cy

50%orzechów laskowych 50% cukru Okres trwałości 12 m-cy 55%orzechów laskowych 45% cukru Okres trwałości 12 m-cy



PRALINY Z MIGDAłÓW I ORZECHÓW PEKAN

ORZECHY KARMELIZOWANE

50% cukru

GIANDUJE

23,7% min. Kakao 20%orzechów laskowych 19% mleka 38%cukru 37,4% tłuszczu

Pralina Marcona 
50% migdałów Smak Czystego orzecha

PRN-MAR503-T62 8 x 1 kg

Wyjatkowa pralina o jasnym kolorze, wykonana 
z różnych odmian niezrównanych migdałów z regionu 
Marcona w Hiszpanii. Swój subtelny i elegancki smak 
zawdzięcza delikatnemu procesowi prażenia.

50% migdałów Okres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Lody

Pralina 
50% migdałów
PRN-AM503-T61 3 x 5 kg

Odkryj delikatność i szlachetność smaku perfekcyjnie 
uprażonych migdałów.

50% migdałów 50% cukru Okres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Lody

Pralina Texas 
50% orzechów pekan
PRO-PE501-T62 8 x 1 kg

Wyselekcjonowane w Teksasie, wyjatkowe 
jakościowo orzechy pekan ujawniają w tej pralinie 
swoje intensywne i ciepłe, karmelowe aromaty.

50% orzechów pekan Okres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Lody

Pralina 
50% Migdał Valencia
M-8H300L-N-604 4 x 5 kg

Ta pralina zawdzięcza swój smak idealnie uprażonym 
słynnym migdałom z Valencii w Hiszpanii.

50% migdałów 50% cukru Okres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Lody

Gianduja Plaisir mleczna
GIM-P1PLAIS-LN-606 8 x 2,5 kg

Pyszna mieszanka mlecznej czekolady 
z subtelnie prażonymi orzechami laskowymi.

Nadzienia Musy Lody

Sablage La Mancha. 
Całe karmelizowane 
pistacje
NAO-SA-MAN70WH-T66 3 x 1 kg

70 % pistacji. Hiszpańskie pistacje La Mancha posiadają 
naturalne, subtelne nuty owocowe, które zostały 
wzbogacone dzieki poddaniu ich procesowi karmelizacji.

70% pistacje

Okres trwałości 9 m-cy22,5% min. Kakao 31,5% orzechów laskowych 35,9% tłuszczu

Gianduja Noir
M-6GD-N-606 8 x 2,5 kg

Idelana kombinacja mocnej, ciemnej czekolady 
i czystej pasty z orzechów laskowych.

Nadzienia Musy

NAN-SA-MAR70WH-T66 3 x 1 kg

70% migdałów Marcona, perfekcyjnie 
karmelizowanych w całości, wybranych z najwyższą 
starannością ze względu na ich intensywny i delikatny 
charakter.

70% migdałów

Okres trwałości 9 m-cy

Sablage Marcona. 
Całe karmelizowane 
migdały 

NAN-CR-HA5013-T66 3 x 1 kg

Przepysznie krucha masa 
z karmelizowanych orzechów laskowych, 
bez żadnych konserwantów.

50% noisettes Okres trwałości 9 m-cy

Nadzienia Wypieki Dekoracje

Pralina Grains

Sablage Morella. 
Całe karmelizowane 
orzechy laskowe
NAN-SA-MOR70WH-T66 3 x 1 kg
70 % orzechów laskowych starannie wyselekcjonowanych 
w hiszpańskim regionie  Tarragona, karmelizowane 
w całości uwiodą Cię szczerym i mocnym smakiem.

70% orzechów laskowych 30%cukru

Dekoracje Nadzienia Dekoracje Nadzienia

Dekoracje Nadzienia

30 31

50% cukru 50% sugar

Sablage to całe, karmelizowane orzechy. 
Mieląc je, możesz stworzyć swoje własne nadzienie.

Okres trwałości 9 m-cy

30% cukru Okres trwałości 9 m-cy

30% cukru Okres trwałości 9 m-cy



Pailleté Feuilletine™
Pokruszone, wyjatkowo cienkie naleśniki
BIG-PF-1BO-401 4 x 2,5 kg

Chrupiacy dodatek do pralin, kremów i nadzień bez 
dodatku wody.

100% masła kakaowego

Pralin Feuilletine™
FNN-X23PFBO-656 4 x 5 kg 
FNN-X23PFBO-T43 6 x 1 kg

Wyśmienite, chrupiace i gotowe do użycia 
kawałki ciastka crepe dentelle z migdałowo - 
orzechową praline i mleczną czekoladą.

23% Pailleté Feuilletine™ 12% orzechów laskowych

DODATKI DO NADZIEÑ

Cara Crakine™
FNF-X32CARACR-656 4 x 5 kg 
FNF-X32CARACR-T43 6 x 1 kg

Przepyszna mieszanka mlecznej, karmelowej 
czekolady oraz podpiekanych ziaren, jest 
produktem gotowym do użycia. Wyjątkowa 
tekstura nada wyrazu twoim wyrobom.

12% migdałów

NADZIENIA

Pâte à Glacer
Brune
M-9VSBR-656 4 x 5 kg 

Ciemna polewa, niewymagająca 
temperowannia, o intesywnie ciemnym kolorze, 
który zapewni idealny połysk

18% Kakao

Pâte à Glacer
Blonde
M-9VBL-656 4 x 5 kg 

Polewa o jasnym kolorze, 
niewymagająca temperowania, 
idelana do oblewania ciast.

6%kakao

POLEWY

Pâte à Glacer
Ivoire
M-9DBV-656  4 x 5 kg

Biała polewa bez konieczności 
temperowania, zapewni Twoim 
deserom doskonały połysk.

20% milk

Nadzienia i dodatki dzięki, którym 
stworzysz idealną teksturę dla 
Twoich kreacji.

Łatwe do użycia polewy nie 
wymagające temperowania. 

Gęstość i połysk idealne 
do oblewania Twoich kreacji 

i wypełnienia ich świeżymi owocami.

K d’Arôme Cacao™
FND-J44CACAO-603 4 x 5 kg 

Silnie kakaowa i subtelnie słodka pasta 
bez dodatku utwardzonych tłuszczy. 
Idealnie doda smaku kremom, herbatnikom i deserom.

44% Kakao

Płynność Płynność

Płynność

Blanc Feuilletine™
FNW-BLFE-656 4 x 5 kg

Nowa, wyśmienita mieszanka białej czekolady 
i  Pailleté Feuilletine™. Doda tekstury i nada 
chrupkości Twoim wyrobom. Może być używana 
jako baza do nadawania innych smaków.

20% Pailleté Feuilletine™

32 33

Okres trwałości 12 m-cy

Dekoracje Wypieki

Nadzienia Musy Nadzienia

Nadzienia Musy Wypieki

Okres trwałości 12 m-cy Okres trwałości 12 m-cy

Okres trwałości 12 m-cyOkres trwałości 12 m-cy

Nadzienia Musy Formowanie Dekoracje Oblewanie

Okres trwałości 12 m-cy

Okres trwałości 18 m-cy Okres trwałości 18 m-cy

Formowanie Dekoracje Oblewanie Formowanie Dekoracje Oblewanie

Musy

11%of toasted biscuits cereals



Czekolada barwiona  Aromat Pomarañczowy

M-7DBF-E1-U68 6 x 1 kg

Biała czekolada Pisotles barwiona na intensywnie niebieski lub pomarańczowy kolor dla 
oryginalnych i wyszukanych kreacji.

Barry Décor Chocolat Masa cukrowa

M-7BDCH-482 4 x 2,5 kg

Słodka masa na bazie czekolady o teksturze 
łatwej do pracy, do modelowania kolorowych 
dekoracji.

DEKORACJE I DODATKI

Barry Décor Ivoire  Masa cukrowa

M-7BDI-482  4 x 2,5 kg

Słodka masa o eleganckim, białaym 
kolorze i teksturze łatwej do pracy, do 
modelowania dekoracji.

Barry Glace Fondant
M-6BGF-602 4 x 2 kg

Bardzo płynna czekolada, idealna do 
nadawania perfekcyjnego połysku wyrobom 
formowanym i spryskiwania gotowych tortów 
i deserów

Brillance Noire
FWD-295-613 4 x 2 kg

Gotowa do użycia, bardzo ciemna glazura 
na bazie deserowej czekolady. Nada Twoim 
wyrobom wyjatkowy połysk i niesłychanie 
elegancki wygląd. Idealna również do 
dekorowania deserów na talerzu.

KOLOR:

72,5% min. Kakao 39% czekolada

KOLOR:

KOLOR: KOLOR:
M-7DS-E1-U68 6 x 1 kg

Sos Czekoladowy
TOD-33CHOC-Z50  4 x 2,5 kg

Sos czekoladowy stworzony w 100% z czekolady (nie 
zawiera tłuszczy roslinnych, poza masłem kakaowym), 
przepyszny dodatek do deserów i lodów.

Chocolat en Poudre
CHP-20BQ-760  6 x 1 kg

Proszek czekoladowy idealny do napojów, 
śniadań i przekąsek. 

Indywidualnie 
Pakowane Czekoladki
CHD-NA-70FLEU-492  1 x 2 kg

Czekoladki Fleur de Cao™ mają intensywny smak 
czekolady z nutami kwiatowymi i lekko pikantnymi. 
Doskonale komponują się z kawą.

Przekąska do kawy
CHD-NA-70U-LN-492  1 x 2 kg

Przepyszna ciemna czekolada (o zawartości 70% 
kakao) z nutami kwiatowymi i lekko pikantnymi, jest 
idealnym dodatkiem do kawy.

70,5% min. Kakao 70% min. Kakao

Masło Kakaowe Mycryo®

NCB-HD706-BY-X55  8 x 550 g

Masło kakaowe MYCRYO® to proszek o własciwościach 
"izolacyjnych", który wzmocni naturalny smak składników oraz 
zachowa ich teksturę. Tłuszcz jet bezwonny i ma neutralny 
smak, co pozwala ograniczyć jego ilość w słonych wyrobach.

33,5% min. Kakao 100% Masło Kakaowe 31,7% min. Kakao 6,6% tłuszczu

41,5% tłuszczu      41,5% tłuszczu
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Formowanie Nadzienia Formowanie Nadzienia

Dekoracje Dekoracje

27% min. Kakao 33% tłuszczu Płynność24% min. mleka Okres trwałości 12 m-cy

Okres trwałości 24 m-ce Okres trwałości 12 m-cy

Okres trwałości 12 m-cyOkres trwałości 12 m-cy

Okres trwałości 12 m-cy Okres trwałości 24 m-ce

Dekoracje Napoje

Musy Smażenie

Okres trwałości 12 m-cy Okres trwałości 12 m-cy

100% Masło Kakaowe Okres trwałości 12 m-cyPłynność

27% min. kakao 32,7% tłuszczu Płynność24% min. mleka Okres trwałości 12 m-cy

Ciemno niebieska Pomarańczowa

Smak Pomarańczowy



Polewy Napoje DekoracjePieczenie w piecu Nadzienia 
(ganasze, kremy etc.)

Musy                                
(Musy, bavaroise, etc)

Suche ciastka Wypieki
(moelleux, financier, etc)

Pasty 
(croissant, brioszki, etc)

Aplikacje - Piekarnie, Cukiernie, HoReCa HoReCa 

•• •• •••••••••••• • •

Tabliczki Kreacje 
artystyczne

DekoracjeCukiernictwo             
(Pâte de fruits, 

karmel etc)

Oblewanie 
i Formowanie

Lody Ganasz NadzieniaSosy

	 •••   Optymalne  / ••   Rekomendowane / • Możliwe /  -  Niemożliwe

Alto el Sol

•• •• •••••••••••• • •Madirofolo

•• •• •••••••••••• • •Mexique

• •• ••••••••••• • •Venezuela

• •• ••••••••••• • •Cuba

• •• ••••••••••• • •Saint-Domingue

• • •••••••••• • •Tanzanie

• • •••••••••• • •Équateur

• ••• ••••••••••• • •Ghana

• • ••••••••••• • •Papouasie

• ••• ••••••••••• • •••Fleur de Cao™

•• • ••••••••••• • •Ambre Java™

•• •• •••••••••• ••• ••Ocoa™

••• •• ••••••••••• ••• •Inaya™

••• •• •••••••• ••• •Excellence

••• •• •••••••••••• ••• ••Alunga™

•• ••• ••••••••••• •• •••Extra-Bitter Guayaquil

•• ••• •••••••• •• ••Mi-Amère

•• ••• ••••••••••• ••• ••Concorde

• ••• ••••••••• •• ••Passy™

• ••• •••••••••• •• ••Louvre

• • •••••••••• •• •Couverture Noire Bio

• • •••••••• • -Favorites Café

• • •••••••• • -Favorites Orange

• ••• •••••••••• • •••Lactée Supérieure

•• ••• ••••••••••• •• ••Lactée Barry

•• •• ••••••••• •• ••Élysée

•• • ••••••••• •• •Couverture Lait Bio

•• • •••••••• • -Lactée Caramel

•• • •••••••• • -Lactée Orange

•• ••• ••••••••••• • •••Zéphyr™

• ••• •••••••••• •• ••Blanc Satin™

••• • •••••••• ••• •Chocolat Amer

••• - ••••••• ••• •Force Noire™

• • ---- - •••Décor Coloré Bleu Foncé

• • ---- - •••Décor Coloré Orange

••• ••• ••••••• •• ••
••• ••• ••••••• •• ••
•• ••• ••••••• •• ••
•• ••• ••••••• ••• ••
•• ••• ••••••• ••• ••
•• ••• ••••••• ••• ••
•• ••• •••••• ••• ••
•• ••• •••••• ••• ••
•• ••• •••••••• ••• ••
•• •• ••••••• •• ••
•• ••• ••••••••• ••• •••
• •• ••••••••• •• •••

••• •• ••••••••• ••• •••
••• •• ••••••••• ••• ••
•• • ••••••••• •• ••
••• •• •••••••••• ••• ••
••• •• •••••••••• ••• •••
• • ••••••••• •• •••

••• •• ••••••••• •• •••
•• •• ••••••••• ••• •••
•• ••• ••••••• ••• •••
•• ••• •••••• ••• •
• •• •••••• • •
• •• •••••• • •
•• ••• ••••••••••• ••• •••
••• ••• •••••••••••• ••• •••
•• ••• •••••••••• •• •••
•• ••• •••••••• •• •
• •• •••••• • •
• •• •••••• • •

••• ••• •••••••••• ••• •••
••• •• •••••••••• •• •••
• • ••••••• •• ••
- - •--••• • •
- - •••••••- - •••
- - •••••••- - •••

••
••
••
••
••
••
•
•
••
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•••
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•••
•••
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www.chocolateacademy.com

Philippe BERTRAND
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE CHOCOLATIER-CONFISEUR, 
Szef Akademii Czekolady CACAO BARRY® we Francji. 
Philippe jest na czele światowej sceny kulinarnej Gourmet. 
Jest ceniony za profesjonalizm, kreatywność i wiedzę o czekoladzie, którą dzieli się w wielu 
publikacjach, filmach i blogach.

Szefowie 
Cacao Barry®

Aby towarzyszyć artystom ze świata czekolady, nasi Szefowie są 
dostępni we wszystkich zakątkach globu. Są ekspertami w swojej 
branży i wyróżniają się swoją pasją oraz innowacyjnością. 
Szkolą w Akademiach ponad 500 osób każdego tygodnia, 
upewniając się, że wszelkie najnowsze techniki i trendy docierają do 
naszych klientów i pasjonatów.

Martin DIEZ
INTERNATIONAL DEVELOPMENT CHEF W FRANCJI. Martin 
posiada kwalifikacje w wyrobach ciast, wyrobach cukierniczych  
i lodach. Był członkiem profesjonalnego stowarzyszenia wysoko 
wykwalifikowanych rzemieślników «Tour de France des Compagnons 
du Devoir» oraz pracował w wielu prestiżowych cukierniach 
i czekoladziarniach we Francji. 
Jego doświadczenie i inspiracje zaczerpnięte z wielu podróży rozwinęły 
jego wiedzę,  wizję i indywidualny, rozpoznawalny styl."

Thomas ALPHONSINE
CACAO BARRY® PASTRY CHEF WE FRANCJI. 
Po doświadczeniach pracy w luksusowym hotelu i piekarni 
jako cukiernik, Thomas dołączył do Akademii Czekolady 
we Francji aby stanąć u boku Philippe Bertrand. Wyróżnia go 
kreatywność i pasja.

39

Centra Akademii Czekolady™. 
Od wielu lat prowadzimy szkolenia, dajemy 

techniczne wsparcie i inspirujemy naszych klientów. 

Akademia Czekolady™ to międzynarodowa sieć ekspertów w 
dziedzinie cukiernictwa i słodkich wypieków. Pasjonaci czekolady 
oferują kursy, na które uczęszczają szefowie kuchni i cukiernicy, 
chcący udoskonalić swoje techniki i podzielić się wiedzą oraz 
doświadczeniem wśród profesjonalistów. Słynna Akademia 
w Meluan, Francji, przyciąga wielu chętnych  z całego świata 
poszukujących najnowszych technik i kreatywnych trendów.



Philippe MARAND 
SZEF CACAO BARRY® - GŁÓWNY SZEF AKADEMII CZEKOLADY W DUBAJU. 

Philippe Marand jest kluczową postacią w świecie Gourmet. 
Zanim został Ambasadorem marki Lenôtre, pracował w światowej sławy restauracjach takich jak 

paryski Gastronomie Hotel InterContinental, Dalloyau i RitzHe . Jest współtwórcą różnorodnych 
zastosowań jednego z produktów Cacao Barry® - masła kakaowego Mycryo ™."

Andres LARA
LOKALNY SZEF CACAO BARRY® Z TOKIO  

Dzięki swoim latynoskim i kolumbijskim korzeniom oraz wielu lat podróżowania i życia w Azji  
(Shanghaju, Hong Kongu, Singapurze, Tokio), Andres Lara jest zwolennikiem odkrywania nowych 
smaków, inspirując się równorodnością kulturową. Pozwoliło to wykształtować jego własny, 
niepowtarzalny styl. Tworzy, bazując na kombinacji smaków słodkiego i pikantnego."

Jerôme LANDRIEU
SZEF CACAO BARRY®  

SZEF AKADEMII CZEKOLADY w Chicago, USA 

Jérôme jest pełen pasji, innowacyjnego spojrzenia i w pełni oddaje się swojej miłości: czekoladzie. 
Posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą łączenia składników oraz nowoczesnych technik 

stosowanych w gastronomii. Jego desery reprezentują to, co lubi jeść i tworzyć: czyste smaki oraz 
sezonowe składniki."

Alberto SIMIONATO 
SZEF CACAO BARRY® WE WŁOSZECH

Alberto Simionato rozpoczął swoją karierę jako 
cukiernik w 1995, a w 2001 ukierunkował się, 

skupiając się wyłącznie na samej czekoladzie.  Od 
tamtej pory próbuje doskonalić swoje umiejętności 

pracując w prestiżowych restauracjach i luksusowych 
hotelach. Alberto szkolił się w wielu prestizowych 

instytucjach, min. Ecole Etoile."

Julie SHARP
SZEF CACAO BARRY® W WIELKIEJ BRYTANII

Julie Sharp jest podróżniczką ciesząca sie międzynarodowym uznaniem wśród cukierników. Swoją  
karierę zawodową rozwijała w pięciogwaizdkowych hotelach w wielu zakątakch świata 
m. in. w Australii, Kanadzie, Londynie oraz na Bahamach. Od 2009 roku prowadzi w Akademii 
Czekolady szkolenia dla studentów, przekazując im wiedzę na temat czekolady oraz inspiruje ich do 
kreatywnego działania

Nicolas DUTERTRE
CACAO Barry® CHEF BASED IN MONTREAL, CANADA

Urodził się w tym samym miejscu gdzie narodziła się nasza marka 
Cacao Barry® i gdzie istnieje jej centrum: Meulan we Francji . Nicolas 

był przypisany do Cacao Barry® od urodzenia! 
Po 7-letnim okresie uczestnictwa w  Maisons des Compagnons, 
podjął się szkolenia w Meilleur Ouvrier de France. Pracował jako 
cukiernik w znamienitych hotelach takich jak Hotel Palace Plaza 

Athénée czy Point G w Montralu.

Wielfried HAUWEL
SZEF CACAO BARRY®  
SZEF AKADEMII CZEKOLADY W ROSJI
Wielfried Hauwel uczył się w wyśmienitej szkole “Chambre des Métiers de la 
Moselle” w Francji. Dzielił się swoim doświadczeniem w sztuce czekoladnictwa 
w słynnych restauracjach w Petersburgu gdzie tworzył deserowe menu. Był 
uczestnikiem zawodów “World Chocolate Masters”.

Jurgen KOEN
AMBASADOR CACAO BARRY® - WŁAŚCICIEL I GŁÓWNY SZEF "PASTRY 

CLUB" W HOLANDII  
Kreatywny kucharz z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywał 

w restauracjach nagrodzonych gwiazdkami Michelin, cukierniach, dużych firmach 
cateringowych, ekskluzywnych hoteletach i statkach wycieczkowych. 

Jurgen Koens wygrał kilka prestiżowych konkursów. Głodny wyzwań, zawsze 
poszukuje nowych technik, smaków, kombinacji oraz prezentacji gotowych już 
deserów. Lubi kreować nowe artystyczne koncepty i kierować się nimi podczas 

tworzeniu swoich dzieł."

Ramon MORATO
CACAO BARRY® GLOBAL CREATIVE INNOVATION LIDER 

Szef Akademii Czekolady w Vic, Barcelonie. 
Uczestnik wielu konkursów m.in. "Mejor Maestro Artesano Pastelero": MMAPE, jest to najwyższe 

wyróżnienie dla hiszpańskich cukierników. 
Dzięki jego pasji, kreatywności i innowacyjnemu podejściu  opublikował książkę "RAMON MORATO 
chocolate", który zdobyła nagrodę dla najlepszej książki o czekoladzie w 2007 roku i wpisała się do 

klasyków, który każdy cukiernik powinien mieć i znać. "

Miquel GUARRO
SZEF CACAO BARRY® W BARCELONIE
Miquel Guarro swoją zawodowa karierę rozwijał 
u dwóch najlepszych cukierników w Barcelonie. 
Dalsze doświadcznie zdobywał w wielu restauracjach 
w Hiszpanii. Zdobył główną nagrodę w konkursie 
organizowanym przez Zrzeszenie Rzemieślników 
w Barcelona w kategorii rzeźby z czekolady. 
Pełen kreatywnych pomysłów i świeżego 
spojrzenia na czekoladowy świat. 
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Klub Ambasadorów zrzesza 
najlepszyvh specjalistów 
z dziedziny czekolady, 
wybranych ze względu na 
ich kreatywność oraz 
know-how.

Do klubu należy obecnie przeszło 170 cukierników i szefów kuchni z całego świata. Są ekspertami 
uznanymi za ich charyzmę i perfekcyjne opanowanie wiedzy o czekoladzie. Dzielą się oni wiedzą 
podczas kursów prowadzonych w naszych Akademiach Czekolady.
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Dzielenie się inspiracjami z zakresu czekolady to ekscytujące 
doświadczenie! Wierzymy, że wyjątkowe talenty zasługują na 
miejsce w którym mogą podzielić się swoim zmysłem innowa-
cyjności i kreatywności. Cacao Barry® jest partnerem rankingu 
"50 Najlepszych Restauracji na Świecie" i dodatkowo wykreował 
nagrodę: "The Best Pastry Chef of the World".
Pierwszymi zwyciężcami byli Jordi Roca oraz Janice Wong. W os-
tatniej edycji, Albert Adriŕ zdobył dal wielu wymarzony tytuł.
Więcej informacji: www.cacao-Barry.com

NAJLEPSI 
CUKIERNICY 
ŠWIATA.

official sponsor of

www.worldchocolatemasters.com



Przedstawione składniki są bardziej zbliżone do siebie niż może nam się wydawać, 
dzielą te same komponenty molekularne. 
Zdziwiony? A jest to jedna z niezliczonych kombinacji Foodpairing.
Teraz Twoja kolej, gotowy?

Foodpairing to światowa referencja dla ekscytujących połączeń smakowych. Jest to sztuka 
idealnego dopasowywania składników dzielących te same komponenty molekularne. Cacao 
Barry połączył siły z Foodpairing.com i stworzył narzędzie Itinero, które pozwala odkrywać 
interesujące połączenia i zaskakujące kombinacje smakowe.

Wypróbuj na:  www.cacao-Barry.com

Znajdź swój smak i aromat

Darmowa aplikacja

Lub wypróbuj wersje online: www.cacao-Barry.com/itinero˛



Odkryj wszystkie receptury Szefów Cacao Barry®, 
innowacje, trendy i koncepty i... zainspiruj się.

Dodatkowo, jeśli potrzebujesz wsparcia technologicznego odnośnie naszych 
produktów oraz poszukujesz filmów prezentujących specyficzne techniki: 
odwiedź naszą stronę.

Szukasz 
Inspiracji?

www.cacao-Barry.com
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www.cacao-barry.com

Barry Callebaut Polska Sp.zo.o.
ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź

Inspirujemy Twoją wyobraźnię.

Znajdź nas na:


