SVENSK CHOKLAD - VÄRLDSPREMIÄR HOS DANIEL BERLIN
Svenska kakaobolaget är en av Sveriges enda chokladproducenter och drivs av
pionjärerna Ulrika Bergenkrans och Fredrik Alverén från en tegelfabrik på Österlen. Duon
reser till jordens olika hörn i jakten på unik kakao som sedan köps direkt av bönderna.
Nu lanserar de sin första härproducerade choklad, gjord på Ceylonkakao från Sri lanka
och det blir världspremiär hos Daniel Berlins krog den 27 februari.
En choklad – endast två ingredienser
Precis som med vin eller kaffe går det att få fram unika toner och smaker beroende på ursprung och
art. Men inom chokladbranschen kommer nästan uteslutande av all choklad vi konsumerar från en typ
av böna, från en region i världen. Dessutom smaksätts chokladen med tillsats av vanilj, sojalecitin och
extra kakaosmör för att ta fram det vi hittills förknippat med en traditionell chokladsmak.
Ulrika och Fredrik vill istället framhäva kakaobönornas olika smakprofiler i chokladen. Därför har
deras ursprungschoklad enbart två ingredienser. Kakao och socker.
Första urprungschokladen - single origin Sri Lanka 70 %
Den första ursprungschokladen som lanseras kommer från djungeln längst in på Sri Lanka där den
växer i skuggan av exotiska frukter och kryddor. Den ekologiska Ceylonkakaon är unik och finns
endast i små mängder.
Jutesäckarna med jästa, torkade kakaobönor som skeppats över indiska oceanen staplas i den lilla
tegelfabriken. Varje böna sorteras för hand för att sedan rostas varsamt. Kakaon krossas, skalet tas
bort och kärnan mals tillsammans med socker. I slutsteget luftas och knådas chokladen i närmare två
dygn för att locka fram ursprungssmaken. Resultatet blir en 70 procentig mörk choklad med en härlig
syra och toner av röda bär och russin.
Den 27 februari blir det världspremiär då chokladen serveras till säsongens första gäster hos Daniel
Berlins krog i Skåne-Tranås.
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Svenska kakaobolaget är en av Sveriges enda chokladtillverkare. Pionjärerna Ulrika och Fredrik reser till jordens alla
hörn i jakten på unika ursprungsbönor som de sedan omvandlar till choklad i sin tegelfabrik på Österlen.
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