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SAMENWERKEN MET 
CACAOBOEREN 
VOOR EEN DUURZAME CACAOTEELT 

We zijn ervan overtuigd dat het succes 
en de toekomst van onze activiteit direct 
afhangt van de toekomst van de cacaoteelt 
en de cacaoteeltgemeenschappen. Daarom 
heeft Callebaut® in 2012 het Growing Great 
Chocolate-programma opgestart, en maakte 
daarmee een duidelijke keuze voor de inkoop 

van duurzaam geteelde cacao voor het 
vervaardigen van al zijn chocolades in het 
gamma Finest Belgian Chocolate. Eén jaar 
later stellen we met trots de eerste resultaten 
van dit programma voor, en de verbeteringen 
in het leven van de cacaoboeren en hun 
gezinnen.

Growing Great Chocolate
Ter ondersteuning van het MVO-programma 
van het bedrijf streeft Growing Great 
Chocolate™ ernaar om van cacaoteelt 

een duurzame inkomensbron voor West-
Afrikaanse boeren te maken. Concreet werken 
we aan de verbetering van de cacaobonen 
en van de inkomens van de 60 deelnemende 
coöperatieven, die meer dan 30 000 boeren 
verenigen.
Growing Great Chocolate™ is een uniek 
programma, omdat het centraal staat in het 
volledige Finest Belgian Chocolate-gamma van 
Callebaut®. Elk recept in dit gamma is gebaseerd 
op duurzaam geteelde cacao. Zo ondersteunen 
 ....                               Lees verder op pagina 4

HOE EEN 
JONGENSDROOM 
WERKELIJKHEID WORDT

Mike Pottuijt heeft banketbakkersbloed 
door zijn aderen stromen. Zijn opa zat 
in het vak en Mike wist al op vrij jonge 
leeftijd dat hij ook deze kant op wilde. 
“Ik heb na de middelbare school de 
banketbakkersopleiding gedaan en ben 
toen via een stage bij een chocolaterie 
terecht gekomen.” Het werken met 
chocolade beviel hem zo goed dat de 
droom ontstond om zelf een chocolaterie 
te starten. 

Leuk dorp
Vijf jaar geleden besloot hij deze droom 
waar te maken en ging dus opzoek naar 
een geschikte locatie. “In het Westland 
was nog geen vergelijkbare winkel als mijn 
droomwinkel en de sfeer in Wateringen 
sprak mij direct aan. Het is een leuk dorp 
met goede specialistische winkels.” Toen 
er een pand aan het Plein in Wateringen 
vrij kwam besloot Mike de uitdaging aan 

te gaan. Op 13 maart 2012 werd Le Cacao 
feestelijk geopend. 

Truffels & bonbons
Le Cacao is een ambachtelijke chocolaterie 
waar je chocolade in allerlei vormen en 
smaken kan verkrijgen. En net zoals vele 
startende ondernemers was ook Mike in 
het begin nog een beetje zoekende naar de 
juiste formule. “In eerste instantie richtte 
ik me bijvoorbeeld heel erg op de truffels. 
Ik maakte zo’n 20 verschillende soorten. 
Maar toen bleek dat er juist veel meer 
vraag naar bonbons was, ben ik daar op 
overgegaan. Nu verkoop ik bonbons in ruim 
20 verschillende smaken.” 

Grote tuin
Toen de winkel ongeveer een jaar open 
was, wilde Mike er graag nog wat meer 
uithalen. “Ik heb een hele grote tuin achter 
de zaak en ik vond het zonde om hier niks 
mee te doen.” De tuin werd opgeknapt en 
omgetoverd tot een gezellig terras met zo’n 
24 zitplaatsen. “Als het weer het toelaat 
is de tuin open en serveren wij koffie en  
....                               Lees verder op pagina 2

Dit is in Sri Lanka waar ik voor 
het eerst de cacaovruchten in 
het echt zag!

PRIJSVRAAG
Wilt u kans maken op een High tea voor 2 
personen? Raadt het juiste gewicht van de 
chocolade callets onder de stolp. Dit kunt u 
in de winkel doen, door u schatting, naam, 
email en telefoonnummer achter te laten in 
het betreffende boek.

De prijsvraag loopt tot 31 maart de winnaar word 
bekend gemaakt op 1 april. Mocht het geraden 
gewicht vaker voorkomen dan kijken wij welke 
persoon er als eerste het juiste gewicht heeft geraden.

WIN:  
High tea voor 2 personen!

Chocolate doesn’t ask silly questions. chocolate understands!

 lecacao.nl
 westlandsepakketten.nl
 westlandsekerstpakketten.nl
 lecacaodelicatesse
 lecacaowateringen

 Plein 14
     2291 CC Wateringen

 0174-226308
 info@lecacao.nl



“Doe er maar vijf, ik ben aan de lijn!“  

HOE EEN JONGENSDROOM WERKELIJKHEID WORDT

1. koken van de chocoladevulling de 
ganache

2. uitstorten van de vulling op een plaat

3. uitstrijken van de vulling op de plaat

4. snijden van de vulling doormiddel van 
een snijraam

5. doorhalen van de vulling in de 
chocolade tot een bonbon

6. doorhalen van de vulling in de 
chocolade tot een bonbon

7. decoreren van de bonbons 

HOW IT’S MADE
Mike in actie @ Le Cacao
‘Stap voor stap’ bonbons maken!

SLAGROOM 
TRUFFELS 

5 halen 
4 betalen 

- geldig tot 1 april -
1

“
Voor de echte chocoholics 

is er ook de 
High Chocolate!

”
 

en thee met daarbij uiteraard zelfgemaakte 
ambachtelijke chocola.” Maar ook als het 
geen terrasweer is, kunt u bij Le Cacao 
terecht. In de winkel zelf zijn namelijk ook 
nog een aantal zitplaatsen. 

High Tea & High Chocolate
Na de opening van de tuin is Le Cacao ook 
met de High Tea begonnen. Deze Engelse 
traditie is lang geleden al overgewaaid naar 
ons land, maar nog altijd zeer populair. 
“De High Tea bestaat uit vijf zoete en vijf 
hartige hapjes en daarbij heb je de keuze 
uit heel veel verschillende smaken verse 
thee.” Voor de echte chocoholics is er ook de 
High Chocolate. In dit geval wordt de thee 
geserveerd met tien verschillende chocolade 
lekkernijen. 

Delicatessen & thuisbakkers
Door de jaren heen is Mike ook andere 
producten naast zijn chocolade gaan 
verkopen. Zo heeft hij bijvoorbeeld 
verschillende delicatessen zoals olie en 
azijn. “De smaken dadel/vijgen en mango 
lopen heel goed. Deze azijn is erg lekker bij 
visgerechten, maar is ook heerlijk over een 
salade.” Maar ook de thuisbakkers heeft 
Le Cacao van alles te bieden. Cakemixen, 
marsepein, fondant en meer van dit soort 
producten om zelf heerlijke creaties te 
maken, zijn hier sinds kort verkrijgbaar. 

Workshops
Uiteraard blijft de chocolade altijd het 
middelpunt van deze winkel. Maar Mike 
verkoopt het niet alleen, hij biedt ook de 

mogelijkheid om er zelf mee aan de slag te 
gaan. “Ik geef workshops waarbij ik de basis 
van het vak uitleg en je zelf aan de slag kan 
gaan met de chocolade.” Daarnaast is er 
ook een speciale kinderworkshop zodat ook 
kinderfeestjes bij Le Cacao gevierd kunnen 
worden. 

Meer informatie
Meer informatie over de producten die 
Le Cacao verkoopt en de mogelijkheden 
die er zijn op het gebied van cadeaus en 
relatiegeschenken vindt u verder in deze 
folder. 

....                                Vervolg van pagina 1
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we onze klanten (chocolatiers, banketbakkers 
en chef-koks) die willen beantwoorden aan 
de vraag van de consument naar garanties 
over de duurzaamheid en de oorsprong van 
hun producten. Het programma vormt de 
directe schakel tussen de cacaoboeren en de 
artisanale chocoladeverwerkers.
Growing Great Chocolate berust op een 
drievoudige aanpak om positieve verandering 
teweeg te brengen, beginnende bij de bron: 
de kwaliteit van de cacaoboon.
 
Cacao van hoge kwaliteit telen 
We ondersteunen de coöperatieven in 
het programma en hun leden om meer 
cacaobonen van betere kwaliteit te kweken 
en om hun toekomstige oogst te garanderen.

Stijgende inkomens voor de boeren 
Via rechtstreekse partnerschappen met 
coöperatieven van cacaoboeren, en door 
een eerlijke prijs voor de cacaobonen 
te garanderen, helpen we mee om de 
cacaoboeren een beter inkomen te geven.

 

De levenskwaliteit verhogen 
Callebaut® verbindt zich ertoe om het leven 
van de boerengezinnen en hun toegang tot 
onderwijs, gezondheidszorg en zuiver water 
te verbeteren.

SAMENWERKEN MET CACAOBOEREN 
VOOR EEN DUURZAME CACAOTEELT 

 Stap 1  Stap 2  Stap 3

 Stap 4  Stap 5  Stap 6  Stap 7 

 Le Cacao interieur

“
Wees zuinig met de aarde! 

Het is de enige planeet met chocola!

”

ZELF MAKEN? VOLG EEN WORKSHOP BONBONS MAKEN BIJ LE CACAO!
Op pagina 8 staat hoe u een workshop voor 6 personen kunt winnen! Meer informatie over de workshops op lecacao.nl

CHOCOLATE FACTORY @ LE CACAO WATERINGEN

HIGH TEA
of 

HIGH CHOCOLATE
2e persoon  

50 % korting

- geldig tot pasen-
2



ONZE VRIENDEN
....

It’s true that money doesn’t buy happiness.    But it does buy chocolate which is kind of the same thing!

PASEN:
HET FEEST VAN DE CHOCOLADE

workshop:

BONBONS 
MAKEN 

CHOCOLADE
KINDERFEESTJES 

- meer informatie op lecacao.nl -
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PASEN
“

Deze Pasen zullen de eitjes gevuld 
worden met 

advocaat, 
butterscotch/hazelnoot, 

sinaasappel, 
ananas/karamel, 

koffie, 
port en 

gianduya. 

Dit laatste is gemalen hazelnootjes 
met chocolade.

”
 

Ieder jaar weer een verrassing 
Vanaf begin maart staat Le Cacao volledig in 
het teken van Paasfeest. Want zeg je Pasen 
dan zeg je natuurlijk chocolade eitjes. En dus 
gaat Mike rond de paasdagen hard aan de 
slag om ambachtelijke paaseieren te maken. 
“De afgelopen vijf jaar heb ik diverse soorten 
gevulde eitjes gemaakt. Ik probeer elk jaar 
weer wat nieuwe smaken te bedenken.” Op 
deze manier is het voor de klant ieder jaar 
weer een verrassing wat er in de winkel ligt. 

Ook voor dit jaar heeft Mike weer aantal 
nieuwe vulling bedacht. “Deze Pasen zullen 
de eitjes gevuld worden met advocaat, 
butterscotch / hazelnoot, koffie, sinaasappel, 
ananas / karamel, port en gianduya. 
Dit laatste is gemalen hazelnootjes met 
chocolade.” 

Grote luxe eieren
Maar er is meer dan alleen de gevulde 
paaseieren. Zo maakt Mike ook ieder jaar 
grote luxe eieren. Deze chocolade eieren 
zijn zo’n 15 centimeter groot en zijn een 
erg gewild product in de paastijd bij Le 
Cacao. “Het leuke van deze luxe eieren is 
dat we ze altijd vullen met de kleine gevulde 
paaseitjes.” 

Daarnaast zijn de luxe eieren in verschillende 
varianten te verkrijgen. “Sommige zien 
er gewoon strak uit, zonder poespas. 
Maar andere worden juist versierd met 
bijvoorbeeld bloemen of vlinders van 
chocolade of marsepein.” En natuurlijk 
kunnen ook de chocolade paashazen niet 
ontbreken. Je vindt ze er in verschillende 
maten en smaken. 

Ook met bedrijfslogo
Bedrijven kunnen ook met Pasen bij Le Cacao 
terecht. Zo kunnen de luxe eieren helemaal 
naar uw eigen idee worden gemaakt. Zodat 
bijvoorbeeld de kleuren of het logo van het 
bedrijf op de eieren terug te vinden te zijn. 

Als voorbeeld geeft Mike een bedrijf dat 
groente teelt. “De luxe eieren kan ik in dat 
geval bijvoorbeeld versieren met allerlei 
groentes die ik van marsepein maak.” Mocht 
u interesse hebben in zo een gepersonaliseerd 
luxe chocolade ei, dan kunt u altijd contact 
opnemen met Le Cacao. Zij nemen graag 
de wensen met u door en kunnen dan wat 
voorbeelden maken.

 Le Cacao selectie collectie Pasen

15 % 
KORTING 

op alle 
brokstuk 
soorten

- geldig tot 1 april -4

“
9 out 10 people like chocolate 
the 10th person always lies!

”



A balanced diet is chocolate in both hands!

RECEPT 
ZALM MANGO SALADE
4 personen
10 minuten
voorgerecht

Ingrediënten
Verse Spinazie
Gerookte zalm
Komkommer
Avocado
Stukjes mango
Noten soort ( naar keuze )
Onze top dressing mango

Bereidingswijze
De verse spinazie besprenkelen met onze 
heerlijke mango dressing, alle ingrediënten 
mooi decoreren en als laatste een klein 
beetje peper uit de molen. Een heerlijke 
frisse verassende salade!

Eet smakelijk!

LE CACAO KOFFIE OF THEE BIJ JE THUIS 
Door de complimenten over de theesmaken en opmerkingen als ‘Deze koffie smaakt veel 

beter dan thuis’ kwam Mike op het idee om de koffie en thee die hij serveert ook te gaan 
verkopen. “Onze koffie is van het Italiaanse merk Bristot. Van de verschillende melanges 
verkopen we de bonen in kilozakken en de gemalen koffie in zakjes van 250 gram.” De 
Italiaan Domenico Bristot is de oprichter van dit koffiemerk en kwam in Wenen voor het 
eerst in aanraking met het koffiebranden. Eenmaal terug in Italië opende hij in 1919 zijn 
eigen koffiebranderij. De koffie van Bristot staat bekend om zijn intense aroma en een zoete, 
fruitige smaak. 

“
Heerlijke verse thee en koffie met intense aroma’s!

”
Een theesmaak kiezen is lastig bij Le Cacao, er is namelijk ontzettend veel keus. Er zitten 
ongetwijfeld een paar van uw favorieten tussen de ruim 30 verschillende soorten smaken. 
Maar juist ook de onbekendere en vernieuwende smaken maken de keus alleen maar lastiger. 
Des te handiger dat je ook de thee gewoon kunt kopen en dus thuis verder kan genieten van 
deze smaakjes. De verse thee wordt verkocht in zakjes van 100 gram.  

VOOR DE THUISBAKKERS
Geïnspireerd door programma’s als Heel Holland Bakt of Rudulph’s Bakery beginnen 

steeds meer mensen thuis met bakken. Bij Le Cacao kunt u terecht voor allerlei bakmixen, 
vullingen en decoratiemiddelen. “We hebben cakemixen in verschillende smaken. Zo is er 
bijvoorbeeld amandel/bitterkoekjes of lavendel. Maar de grote favoriet van mijn klanten is 
wel de triple chocolate.” Met een paar extra ingrediënten en een mixer zijn deze cakes al te 
maken. “Je voegt boter en eieren toe en mixen maar!” 

“
De grote favoriet is triple chocolate cake!

”
Naast een gewone cake kun je met deze cakemixen natuurlijk ook cupcakes maken. Voor de 
versiering hiervan heeft Le Cacao marsepein en fondant in het assortiment. Tot slot zijn er 
ook nog taartvullingen als gele room en bavarois verkrijgbaar. “Ook deze vullingen zijn heel 
gemakkelijk te maken. Er moet vaak alleen maar water of slagroom worden toegevoegd.”

 

CADEAUS VOOR ZAKENRELATIES
Kerst is natuurlijk een veel gebruikt moment voor bedrijven om werknemers en 

zakenrelaties een presentje te geven. Maar er kunnen ook andere gelegenheden zijn 
waarvoor u op zoek bent naar een relatiegeschenk. Bijvoorbeeld een bedrijfsjubileum, goede 
omzetcijfers of een fusering. “Bij ons kun je het hele jaar door terecht voor relatiegeschenken 
en we kunnen het helemaal op maat maken. Onze chocoladecreaties kunnen we bijvoorbeeld 
persoonlijk maken door uw bedrijfslogo er op te maken.” Maar met alle extra’s die Le Cacao 
naast de chocolade verkoopt zijn de er meer mogelijkheden. “U kunt met alle producten uit 
de winkel zelf een pakketje samenstellen. Wij zorgen er dan voor dat de pakketjes naar uw 
wensen worden verpakt.” 

Op de website westlandsekerstpakketten.nl vindt u allerlei voorbeelden van dit soort 
geschenkpakketten. 

BAKPRODUCTEN 
5 halen 

4 betalen 

- goedkoopste product = gratis -
- geldig tot 1 april -7

THEE 
25 % KORTING 

op alle soorten  
eigen gemaakte thee

- op = op -6

KOPJE KOFFIE 
50 % KORTING 

naar keuze

- geldig tot 1 april -5

“
Bij ons kun je het hele jaar door 
terecht voor relatiegeschenken 

op maat.

”
 

OOK BIJ LE CACAO 

 Le Cacao topdressings  Le Cacao relatiegeschenken & Linda van team Le Cacao

Onze chocoladecreaties 
maken we persoonlijk

met uw eigen boodschap



TEAM

AGENDA
zaterdag 11 maart 

Komt u ook op ons feestje?
FEESTDAG BIJ LE CACAO 
Kom de nieuwe producten proeven voor ons 5 jarig jubileum 

maandag 13 maart 
LE CACAO is officieel 5 jaar geopend

16 & 17 april 
PASEN 
Kijk voor leuke activiteiten op:  lecacaowateringen

donderdag 20 april 
SECRETARESSEDAG
Kadotip: kadobon of een kadopakket van Le Cacao!

zaterdag 22 april 
SPRINGKUSSEN FESTIJN Wateringen

vrijdag 12 mei 
DAG van de VERPLEEGKUNDIGE

zondag 14 mei 
MOEDERDAG 
Kijk voor leuke activiteiten op:  lecacaowateringen

zaterdag 10 juni 
JAARLIJKSE BRADERIE Wateringen

zondag 18 juni 
VADERDAG
Kijk voor leuke activiteiten op:  lecacaowateringen

Courant

PRIJS WINNEN ?
Speciaal voor ons 5 jarig jubileum staat er 
een grabbelton met lootjes voor u klaar. 
De hoofdprijs is een workshop voor 6 
personen, naast de workshop zullen er nog 
andere prijzen zijn zoals: 
 - repen chocolade, 
 - bonbons, 
 - high tea, 
 - koffie, 
 - thee, 
 - bakmixen 
 - en nog veel meer. 

Bij een aankoop in de winkel mag u een lootje trekken 
uit de grabbelton staat uw nummer op het prijzenbord 
dan heeft u gewonnen! van 11 maart tot 31 maart

GRABBELTON

 Plein 14
     2291 CC Wateringen

 0174-226308
 info@lecacao.nl
 lecacao.nl
 westlandsepakketten.nl
 westlandsekerstpakketten.nl

Volg ons op:
 lecacaodelicatesse
 lecacaowateringen

CHOCOLATERIE  
LE CACAO
Le Cacao is een ambachtelijke chocolaterie 
waar achter de winkel, de lekkerste en 
mooiste creaties worden gemaakt. Ook kunt 
u terecht voor een heerlijke lunch of high 
tea. 

Zowel in de winkel als in de tuin kunt 
genieten met vrienden, familie of collega's!

Komt u ook 
op ons 

jubileumfeestje?


