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VALRHONA’ Single Origin Grands Crus chokolade
Chokolader fra denne serie er altid lavet på kakaobønner, som kun stammer fra et specifikt land.  
Det er lande, der er specielt udvalgt for deres kvalitet og unikke smag. 

Valrhona udvælger de bedste plantager, hvor naturen trives, og hvor de lokale dyrker, høster, fermenterer 
og tørrer deres kakaobønner med deres egen særlige ekspertise og erfaring. Det giver kakaobønnerne 
unikke smagsprofiler og karakteristika og danner fundamentet for chokolade af meget høj kvalitet.

Manjari
VALRHONA Manjari mørk 64%, 3 kg
Manjari mørk 64% er en Single Origin chokolade lavet på kakao
bønner fra Madagascar. Med noter af syrlige røde bær sender  
smagen dine sanser og tanker på en rejse til Madagascar, som er 
kendt som den ”duftende ø”. Her vokser der fantastiske kakaotræer  
i skøn harmoni med lækre frugttræer og krydderier, som alt sammen 
er med til at sætte sit præg på smagen i kakaobønnerne.
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Holdbarhed

32751 64%
Sukker 35%
Fedt 39%

14 mdr.
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Plantagen blev grundlagt i 1906 af Lucien Millot. 

Société Millot råder over ca. 1.300 hektar og 

beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Valrhona har 

haft et samarbejde med Millot på Madagascar 

i over 30 år. I dag har Valrhona eksklusivitet på 

det kakao, som dyrkes på Millot plantagen, det 

kakao, som dyrkes af et netværk af lokale bønder 

samt 600 hektar, som er økologi certificeret. 

I 2016 tog Valrhona og Millot endnu et kvante

spring i deres historiske partnerskab og Valrhona 

blev aktionær i Société Millot. Denne investering 

har skabt grobund for fælles ambitioner, hvor 

man sammen kan skabe langsigtede bæredyg

tige udviklingsplaner.

Partnerskab
siden

Eksklusivitets
rettigheder 

til kakaoen fra 
Société Millot

Valrhona 
aktionær 

siden

medarbejdere 
på Millot 

plantagen og 

producenter

Find kakaobønner fra 
Société Millot i:

nye huseRenovering af landsby for Millot 
medarbejdere og deres familier

Etablering af et sundheds
center, der giver Millots  
medarbejdere og familie 
hurtig adgang til sundheds
pleje, inklusiv konsultationer 
og gratis medicin

Lancering af et projekt, som 
promoverer skovlandbrug og 
styrker producenternes indsigt i 
dyrkning af kakao sammen med 
andre afgrøder. Mål: At plante 
500.000 kakaotræer (800 hektar) 
over 5 år

af de  
producenter, som har 
deltaget, dyrkede i 
2018 også andre  
afgrøder som kaffe, 
vanilje, m.m.

lægekonsul
tationer i 2018 med 
93% behandlede  
sygdomme

RESULTATETVORES FÆLLES SOCIALE- OG 
MILJØMÆSSIGE AKTIVITETER


