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Per una xocolata intensa cal...

Continuem torrant llavors de cacau

La bona xocolata és el fruit d’una artesania
hem establert un llicentenària. A
gam amb la nostra xocolata que ha sobreviscut
al llarg dels anys. Som fidels a l’el·laboració
d’una xocolata d’altres èpoques. Continuem
apostant per una xocolata superior procedent
d’orígens selectes.
És el fruit de la nostra vivència en llunyanes
plantacions de les zones geogràficament més
favorables al seu cultiu de la mà de petits
productors i cooperatives amb els emblemes
ecològics reconeguts internacionalment. Les
seves collites són la matèria prima del nostre
procés de fabricació.
Tenim un únic objectiu: fer arribar l’excel·lència
del cacau al gourmet més exigent. Perquè,
mentre existeixin els gourmets enamorats de
la xocolata, la història de Blanxart continuarà
fent anys.

La història de Blanxart va començar l’abril de
1954, a Barcelona. Francesc Agràs, un artesà
bomboner entusiasta i curiós, va decidir iniciar
un llarg recorregut per les millors pastisseries
i bomboneries del moment per aprofundir en
la cultura de la xocolata.
La seva passió i la recerca de l’excel·lència en
la confiteria artesanal el van portar a fundar
una de las fàbriques artesanes de bombons i
xocolates amb més renom: Bombons Blanxart.
Tenia una il·lusió: portar els millors grans de
cacau procedents de Ghana, del Congo i de
Guaiaquil a la xocolata mitjançant un torrat
artesanal i reposat.
continua fidel als seus
Avui dia
principis: a la fàbrica de Sant Joan Despí
continuem torrant llavors de cacau d’orígens
selectes per a gaudir amb tota l’intensitat en
aromes, sabors i textures d’una xocolata única.
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@Blanxart1954
@blanxartbarcelona

www.blanxart.com

@blanxart1954
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CERTIFICAT
ECOLÒGIC

VEGÀ

SENSE
GLUTEN

SENSE ADITIUS
AFEGITS

CLASSIC ORIGINS
Origens veterans

CLASSIC ORIGINS és una gamma de xocolates
amb alt contingut en cacau. De caràcter madur i
gust profund, com els seus origens.

600989
600990
600986
600987
600988

NEGRA 99%
Ecològica
Origen República
Dominicana
80 g.
12 u. x cx.

NEGRA 82%
Ecològica
Origen República
Dominicana
80 g.
12 u. x cx.

NEGRA 72%
Ecològica

NEGRA 80%
Origen Ghana
80 g.
12 u. x cx.

NEGRA 72%
Origen Ghana
80 g.
12 u. x cx.

Origen República
Dominicana
80 g.
12 u. x cx.

600994
600995
600993
600992
600991

XOCOLATA
NEGRA 60%
200 g.
12 u. x cx.

XOCOLATA
AMB LLET 33%

XOCOLATINA
NEGRA 60%
48 g.
24 u. x cx.

ESTOIG LLÈNGÜES
GAT NEGRA
110 g.
5 u. x cx.
Cada estoig conté
+/- 15 llèngües de gat

BRICS DE CACAU
Ametlla, xocolata
i cacau pur. 100 g.
4 u. x cx.
Cada bossa conté
entre 9 i 11 brics

200 g.
12 u. x cx.

TRADICIONAL
Tradició pura

TRADICIONAL és una forma d’aturar el temps
i saber que encara conservem la nostra
essència. Un minúscul instant de felicitat.

