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Sobre chocolate (https://chocolatrasonline.com.br/category/sobre-chocolate/)

Guia de Marcas de Chocolate (https://chocolatrasonline.com.br/marcas-de-chocolate/)

Lojas 

Vídeos 

Mais… 



Kalapa
GUIA DE MARCAS DE CHOCOLATES
Ver Guia de Marcas Brasileiras (https://chocolatrasonline.com.br/guia-de-marcas-de-chocolates-brasileiros/)
• Ver Guia de Marcas Estrangeiras (https://chocolatrasonline.com.br/guia-de-marcas-de-chocolates-

UM BLOG PARA QUEM
AMA CHOCOLATES

estrangeiros/) • Ver Guia de Lojas (https://chocolatrasonline.com.br/guia-de-lojas-de-chocolates/)

Olá! Sou Zélia Frangioni e
conto aqui o que estou
descobrindo no mundo dos
chocolates desde 2014.
Brasil (MG) • 2017
Sobre a marca | Tipos de chocolates | Links | Onde encontrar

Sobre a marca
(conteúdo sujeito a alterações/atualizações)

Mais sobre mim, neste link
(https://chocolatrasonline.com.br/
Para falar comigo, clique
aqui
(https://chocolatrasonline.com.br/
Siga também em: 

Como a maioria da marcas bean to bar artesanais, a Luiza Santiago também começou sua fábrica bem pequena.

(https://instagram.com/chocolatraso

Ela é bióloga, fez um curso de chocolates bean to bar para conhecer e se encantou. Como naquela época (2017)



não havia onde comprar a máquina para separar os nibs das cascas, ela mesma foi atrás de construir

(https://www.pinterest.com/chocola

(https://fazmakerspace.com.br/o-separador-de-cascas-da-kalapa-chocolates/) a sua, baseada no projeto que o



expert americano John Nanci disponibiliza no seu site Chocolate Alchemy (https://chocolatealchemy.com/).

(https://www.youtube.com/chocolat

(https://www.facebook.com/chocola

Pesquisar...



(https://chocolatrasonline.com.br/

(https://chocolatrasonline.com.br/

(https://chocolatrasonline.com.br/
Luiza na Bean to Bar Chocolate Week 2018

A primeira vez que vi um chocolate dela, já faz alguns nos e me surpreendi que a embalagem era toda pintada

ÚLTIMOS POSTS

com giz de cera…. pintada a mão! Todas as embalagens, que capricho! Isso para mim ampliou o signi cado de

 Bean to bar: Quando

artesanal e de dedicação ao chocolate.

um chocolate é mais
que só chocolate
(https://chocolatrasonline.com.b

https://chocolatrasonline.com.br/chocomarcas/kalapa/
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to-bar-quando-umchocolate-e-mais-queum-chocolate/)
 Como (e quando!)
escolher chocolate
100% cacau
(https://chocolatrasonline.com.b
e-quando-escolherchocolate-100-cacau/)
 Os melhores
chocolates para mim
podem não ser os
melhores para você!
(https://chocolatrasonline.com.b
melhores-chocolatespara-mim-podem-naoser-os-melhores-paravoce/)
Ela tem o foco no sensorial e na sustentabilidade.

 Vencedores do Prêmio

Ela só usa açúcar demerara (que não sofre branqueamento químico) e faz umas combinações interessantes

Bean to Bar Brasil

como o chocolate 62% com tangerina e manjericão. Além das barras, ela faz também o Cremistiko, que é um

2020 (vídeo)

creme de cacau com tahine que surpreende paladares (ah! eu vi o Martin Christi, diretor do International

(https://chocolatrasonline.com.b

Chocolate Awards, provar e gostar dele!).

do-premio-bean-tobar-brasil-2020video/)

EVENTOS SOBRE
CHOCOLATES

(https://chocolatrasonline.com.br/
festivais-de-chocolatepelo-mundo/)
*

EM DESTAQUE
 Chocolate é saudável?
Depende…

Tipos de Chocolates

(https://chocolatrasonline.com.b
e-saudavel-depende/)

Linhas de produtos:

Tem chocolates:

Chocolate escuro (amargo)

Autêntico (ingred. naturais) ?

Chocolate 100% cacau

Sem glúten

chocolate

Barras (tabletes)

Sem lactose

(https://chocolatrasonline.com.b

Outros doces com chocolate

Orgânico

armazenar-chocolate/)

Bean to bar artesanal?
*Sujeito a alterações sem aviso prévio. A marca pode ter chocolates com estas características em todos os seus produtos ou apenas em uma linha deles. As

 Como armazenar

 10 dicas para
identi car chocolate

características aqui listadas são resultantes de minha pesquisa, do contato com a empresa e/ou da observação dos produtos e re etem a minha opinião. Não existem

estragado

de nições o ciais dos termos bean to bar, autêntico, etc. As de niões usadas neste guia estão aqui (http://chocolatrasonline.com.br/de nicoes-de-termos-sobre-

(https://chocolatrasonline.com.b

chocolates/) e nem sempre estão de acordo com as utilizadas em outros sites ou pelas marcas de chocolates.

dicas-para-identi carchocolate-estragado/)

Links
Website: kalapachocolate.com.br (http://kalapachocolate.com.br) | Instagram: @kalapachocolate
(http://instagram.com/kalapachocolate)

 Como degustar
chocolates (vídeo)
(https://chocolatrasonline.com.b
degustar-chocolatesvideo/)
 Como degustar

 Onde procurar chocolates desta marca:
https://chocolatrasonline.com.br/chocomarcas/kalapa/

chocolate
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