
Together, 
good becomes better

Valrhona er en af verdens førende choko-
ladeproducenter og kendt for produkter af 
meget høj kvalitet og smag. Valrhona blev 
grundlagt i 1922 af den franske konditor M. 
Guironnet med en ideologisk målsætning 
om at fremstille velsmagende gourmet-
chokolade til professionelle chokolatier, 
konditorer og kokke. I 1950’erne skiftede 
man navn til Valrhona, som er sammensat af 
ordene ”Valley” og ”Rhône”.  Valrhona har 
hovedkontor i Tain l’hermitage, i vindistriktet 
Hermitage i Rhônedistriktet, ca 80 km syd for 
Lyon i Frankrig.

Bæredygtighed og certificeret  
B-Corporation®

Hos Valrhona står bæredygtighed meget 
højt på agendaen. Siden januar 2020 har Val-
rhona været B-Corporation® medlem, og er 

dermed en del af et fællesskab, der arbejder 
fokuseret på det, der er bedst FOR verden 
fremfor at være bedst i verden.
Som B-Corp medlem har Valrhona forplig-
tet sig til at leve op til, og dokumentere, 
arbejdet og forbedringer på det sociale- og 
miljømæssige område. Valrhona fokuserer 
primært på flg. 3 områder for at forbedre 
kakaosektoren:

- Forbedre leve- og arbejdsbetingelser for 
kakaobønderne

- Beskytte miljøet
- Bevare jorden og smagen

Det indbefatter omfattende forpligtigelser 
såsom at forbedre bøndernes indkomst 
og levestandard, bekæmpe alle former for 
tvangsarbejde, specielt børnearbejde og 

Hos Valrhona er missionen at inspirere os alle til, at vi sammen arbejder for en fair og bæredygtig  
kakao og chokolade, som smager godt og gør verden bedre for os alle.
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Valrhona har indgået langsigtede  
partnerskaber med farmere, coopera
tiver og kakaoproducenter i 14 lande.



at beskytte skovområder og 
biodiversiteten. Sidst, men ikke 
mindst, har Valrhona et mål 
om at blive CO2-neutral inden 
udgangen af 2025. 

For at nå disse mål har Valrhona 
indgået langsigtede partnerska-
ber med farmere, kooperativer 
og kakaoproducenter, som deler 
Valrhonas værdier og målsætnin-

ger. Valrhona har i dag direkte 
samhandelsrelationer med 14 
forskellige lande og opnåede i 
2021, at 100% af deres kakao-
bønner kan spores tilbage til de 
bønder, som dyrker dem.

Bedre forhold for børn
Valrhona er medlem af ICI – 
International Cocoa Initiative 
Foundation. En non-profit 
organisation, som arbejder for at 
beskytte børn i kakaodyrkende 
samfund og sikre dem, og deres 
familier, en bedre fremtid og 
levestandard. 
I 2021 opnåede man bl.a. at 4 
skoler blev bygget/renoveret 
i hhv. Ghana, Elfenbenskysten 
samt Venezuela og at 20 klasser 
bød 672 nye studerende vel-
kommen i veletablerede 
uddannelsesmiljøer.

Bekæmpelse af  
skovrydning
Valrhona er også med-
lem af og bidrager til ”the 
Cocoa and Forests Initiative”, 
som opfordrer chokolade- og 
kakaovirksomheder, regeringer 
og NGO’er til at bekæmpe skov-

rydning og genskabe skovom-
råder. 
Medlemskabet bekræfter det 
ansvar som Valrhona tager i 
forhold til at beskytte skove i 
alle lande, hvor de sourcer deres 
kakaobønner, og specielt ved at 
garantere fuld sporbarhed fra 
kakaobønnernes oprindelse til 
det færdige produkt.

Bevare jorden og smagen
Valrhona arbejder for at bevare 
diversiteten i miljøet og smagen. 
Jorden, klimaet og den gene-
tiske diversitet blandt planter 
og menneskelig kompetence 
former smag og finesser i land-
brugsprodukter. For at skabe 
bæredygtighed og udvikling 
arbejder Valrhona derfor også 

tæt sammen med kakao-
bønderne om at bevare 
og identificere nye 
smags- og kakaovari-
anter, som er en del af 

deres nationale arv og 
identitet. Det er projekter, 

som også er med til at skabe 
jobs og værdi i de kakaodyrken-
de lande.  
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Valrhonas sociale arbejde har bl.a. resulteret i opbygning og renovering af 
skoler.


