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hem aan het roer die heel Neder land op straa t zoud en
voor zien van goed e espresso . Dat is niet geluk t, het is bij
één karretje geble ven waarmee hij wekelijks op de mar kt
van Wagening en staa t. Maar hij kwam wel iets and ers op
het spoor , nameli jk de on tluik end e interesse voor betere
chocola de. ‘Ik ha d alti jd chocola de in mijn karretje . Omda t
koffie alleen een beetje kaal is en omda t koffie en chocola de goed bij elkaar passen. ’
Het liefst ver kocht hij iets bijzond ers. ‘Niet van die choco lade die je overal kun t kri jgen. ’
Mensen waren erin geïn teresseerd, mer kte hij. ‘Ze kwamen er voor ter ug.’ Dat was voor hem aanleiding om in de
wereld van bijzond ere chocola de te duik en. Hij vond genoeg om een wink el mee te vullen. Aan vank elijk wild e hij
da t doen in zijn woon plaa ts Oos ter beek . Maar bij na der in zien bes loot hij er met hulp van zijn zak elijk beter ond er legde vriend een webwink el van te mak en. ‘Dat heeft toch
een groter bereik .’
Voor hun virtuele wink el halen ze chocola des uit de hele
wereld: de Verenig de Staten, Italië, Zweden, Grena da,

Zwitser land, Ecua dor, Neder land – Original Beans zit ook in het as sortiment.
‘We hebben de am bitie de bes te chocola des ter wereld te ver kopen ’,
zegt Fros. In novem ber ging de site online . ‘Ik heb het idee da t choco lade net trend y begin t te word en. Dus we hebben goed e hoop. ’
H et d u ur st e ta ble t in d e web wink el is van de Italiaanse chocola demak er Amed ei, gemaak t van de peperd ure porcelana, de cham pa gne
ond er de cacaobonen. Een gen ummerd tablet – ze zijn gemaak t in een
opla ge van twin tigduizend – kost 8,95 euro voor 50 gram. Fros: ‘Maar
dan heb je ook de top van de top. ’ Laten we wel wezen, valt Mer gen
hem bij, ‘een tablet da t voor 1euro in de wink el ligt kan toch niet veel
zijn’.
De on td ekking sreis van Côte d’Or heeft ons intussen naar het dorp
achter de water val gevoerd, waar we chocola de gaan proe ven. ‘Hou
het stuk je op de tong ’, zegt de donk ere mannens tem. ‘Niet meteen
ka uwen. Dr uk het tegen je gehemelte en laa t de chocola de volledig
smelten. Voel je hoe de chocola de uiteen valt, hoe zacht en romig hij
is? Neem nu nog een stuk je.’
Missc hien eens van een and er mer k?
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‘A lsof er een baviaan door je mond loopt’
Eerst maar meteen een misver-

Amedei Toscano Black
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gemaakt wordt in Ecuador. Bijzonder,
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70 procent (50 gram, 4,50 euro)

de Ocumare-vallei in Venezuela. Win-

want de meeste bonen worden naar de

Raat, chocolatier te Amsterdam.

Amedei is het bedrijf van de Italiaanse

naar van de zilveren medaille 2009 van
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Alles staat of valt met de bonen.
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