Locatie :
Novi Ligure is een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria
(Regio Piëmonte).

Over Bodrato Cioccolato :
Bij Bodrato maken ze nog steeds chocolade volgens de overgeleverde
ambachtelijke methodes.
Bodrato werd in de jaren 40 in Genua opgericht en in de jaren 70
overgebracht naar Capriata; in 2014 verhuisde Bodrato naar Novi Ligure
in een nieuwe moderne fabriek.
De traditie, de aandacht voor details en de passie voor chocolade
hebben de eigenaren verleid om van een kleine werkplaats een
gerenommeerde chocoladefabriek van hoge kwaliteit te maken.
Dankzij hun innovatieve capaciteiten zijn de nieuwe eigenaren erin
geslaagd om oude en zeer gewaardeerde recepten te combineren met
nieuwe ideeën, waardoor ze talloze oplossingen van hoogwaardige
producten kunnen aanbieden.
Het bedrijf is gevestigd in het belangrijkste zoetwarendistrict in het
noordwesten van Italië, in het bekende gebied van Piemonte, beroemd
om zijn wijnen als Cortese di Gavi en Dolcetto di Ovada.
De vermaarde culinaire tradities van dit gebied bevorderden Bodrato's
verbeteringsproces om zijn kunst van het maken van gebak te verfijnen
en voort te zetten.

De verwerking van chocolade is volledig handgemaakt: van de
hazelnootrepen tot de Boero chocolade, de parel van het bedrijf.
Alleen voor de Boero worden geselecteerde ingrediënten gebruikt,
ingrediënten zoals de kersen uit Vignola en Garbagna (dit is een slow
food presidium) die lange tijd in de Grappa zijn geweekt gemaakt van
de druiven uit het district.
Alle producten zoals gevulde pralines, dragees, Gianduiotti en
paaseieren zijn gemaakt volgens oude methoden van het traditionele
gebak.
Een bedrijf met een hoogwaardig imago, elegantie van zijn verpakking
en zijn verfijnde producten.
Het handelsmerk wordt een garantiebewijs, de kleur wordt zakelijk.
Kleur rood staat voor de traditionele zoete fabricage; een kleur die
staat voor passie en aantrekkingskracht.
De letter B met de zilveren ring eromheen vormt het logo waarmee de
firma tekent voor de kwaliteit van haar werk. Elk product heeft zijn
kleuronderscheid: zwart voor donkere chocolade, zilver voor
melkchocolade en wit voor witte chocolade.
Geniet van de echte smaak, het is alsof je een reis maakt naar een
werkelijk unieke wereld van sensaties.

Latta boeri extra fondenti 70% - 150gr (8 boeri ca)
1 x 150gr (8 stuks)
De traditionele boero gemaakt met ontpitte kersen, omhuld met 70% pure
chocolade, een onmisbare versie voor liefhebbers van extra pure chocolade.

Scatola confezione regalo MEDIA - GIFT BOX - 1kg
GIFT BOX
Geassorteerde geschenkdoos MEDIUM - 1kg
De geschenkdoos bevat:
1 x 50gr cranberry en witte chocolade
1 x 140gr pure chocolade kerstreep
1 x 300gr sinaasappel, citroen en gember gekonfijt
1 x 320gr klassieke gianduja spread
1 x 70% pure chocolade boeroblokje
1 x 150g gianduja nougat
1 x 170gr geschenkdoos zout cremino doos
1 x 50gr donkere chocoladereep met peper en cacao nibs
1 x 50gr melkchocoladereep met bramen en zoutvlokken

Scatola confezione regalo GRANDE - GIFT BOX - 2kg
GIFT BOX
Geassorteerde geschenkdoos GROOT - 2kg
De geschenkdoos bevat:
1 x 140gr assorti giandujotti
1 x 150gr Bodratini Cube
1 x 50gr sinaasappelschillen omhuld met pure chocolade
1 x 50gr pure chocoladereep met roze peper en cacaonibs
1 x 50gr melkchocoladereep met cranberry en zoutvlokken
1 x 50gr wit chocoladereep met cranberry en kaneel melkchocoladereep met bramen en zoutvlokken

Scatola Cappeliera praline miste e boeri - GIFT BOX - 470gr
GIFT BOX
1 X 470gr
Een ronde degustatie geschenkbox met geassorteerde pralines en boeri chocolaatjes.

Cofanetto in latta degustazione cioccolatini - GIFT BOX - 340 gr
GIFT BOX
1 x 340gr geassorteerde chocolaatjes in rood blik.
Een elegante en kostbare blikken doos met de Bodrato-creaties.
Binnenin vind je een zeer klassieke product zoals pralinevulling, gecoate hazelnoten en
“cremini”, maar ook iets bijzondere producten zoals gember met donkere chocolade,
gedroogde veenbessen met witte chocolade en gekonfijte sinaasappel met donkere
chocolade.

Scatola Cappeliera CIRCUS - Gran assortimento praline, giandujotto e tartufi
GIFT BOX - 300gr
GIFT BOX
1x 300gr
De dozen Circus Line, met hun retro uitstraling, zijn erg grappig en kleurrijk en roepen romantische
jeugdherinneringen op aan een betoverde wereld.
Binnenin vind je gevulde pralines, truffels en giandujotti individueel verpakt.

Degustazione 34 Cioccolatini fascia Farfalla - 310gr
GIFT BOX
1 x 310gr
Speciale lijn: pralines, cremini, truffels en giandujotti in een elegant vlinder degustatiedoos
van 34 verschillende pralines.
De Special White Line Box heeft een exclusieve vlinder graphic met een grote visuele impact.
Mooie kleuren en afbeeldingen trekken de aandacht en stellen de meest veeleisende klanten
die op zoek zijn naar een uniek cadeau tevreden.
Het smakenassortiment is rijk: naast de klassieke gevulde pralines vindt u truffels cremini en
giandujotti.
Een compleet overzicht van Bodrato creaties.

Degustazione 34 Cioccolatini fascia Farfalla - 310gr

Bodratini assortiti in tazza - 100gr
1 x 100gr
Assortiment bodratini chocolaatjes in beker.

Panettone gianduja 800g + crema “Classica” 320g - GIFT BOX
GIFT BOX
1 x 800gr gianduja Panettone
1 x 320gr “Classica” giandujapasta
Zuurdesem starter (meer dan 70 jaar oud), een lange rijstijd en zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen maken deze panettone uniek en bijzonder.
Gepresenteerd in een elegante doos in combinatie met een pot "Classica" gianduja-spread.
De panettone, zonder gekonfijt fruit en zonder rozijnen, is in het deeg verrijkt met
Piemonte-hazelnootpasta en geglazuurd met gianduja-chocolade en gekarameliseerde
hazelnootkorrels.

Panettone pistacchio 800g + crema “Pistacchio” 320g - GIFT BOX
GIFT BOX
1 x 800gr pistache Panettone
1 x 320gr “Pistacchio” gianduja spread
Zuurdesem starter (meer dan 70 jaar oud), een lange rijstijd en zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen maken deze panettone uniek en bijzonder.
Gepresenteerd in een elegante doos in combinatie met een pot "Pistache" gianduja spread.
De panettone, zonder gekonfijt fruit en zonder rozijnen, is geglazuurd met gianduja
chocolade en gekarameliseerde pistache korrels.

Panettone pistacchio 800g + crema “Pistacchio” 320g - GIFT BOX

Cassetta legno, colore rosso Logata Bodrato, Coperchio a baionetta in ardesia
GIFT BOX
Lege Houten kist in een rode kleur met Bodrato logo en een bajonet leien deksel. Als geschenkverpakking.

