
 

 

 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

 
NIEUW: CHOCOLADEKOEKJES VAN JULES DESTROOPER 

 

Rotterdam, 13 januari 2014 – Jules Destrooper heeft z’n lekkerste koekjes nu ook voorzien 
van een dun laagje Belgische chocolade.  
 
Zin in een koekje of een chocolaatje? Of eigenlijk gewoon in allebei? Jules Destrooper heeft 
de ultieme oplossing bedacht. Hij heeft z’n weergaloos lekkere dunne koekjes ook voorzien 
van een dun laagje Belgische chocolade. Je proeft het krokante van het koekje en 
tegelijkertijd smelt de chocolade op je tong. Als je al niet van de koekjes van Jules af kon 
blijven… Nu helemaal niet meer.   

 

 

 
 
 

En niet één, maar drie verschillende koekjes met chocolade 
Jules Destrooper had de smaak te pakken, want hij brengt maar liefst drie verschillende koekjes met 
chocolade op de Nederlandse markt: 

De virtuoso: Een krokant kaneelkoekje, rijkelijk overgoten met Belgische melkchocolade en  
afgewerkt met witte chocoladelijntjes. 
De rice crisp crunch: Een crunchy koekje van gepofte rijst in een smakelijk jasje van melk- of 
pure chocolade. 
De chocolate thins: Zoals de naam het zegt. Een flinterdun krokant kandijkoekje, met een dun laagje 

witte, melk- of pure chocolade. Samen in één doosje, dus je kunt ze allemaal proberen. 
 
Verantwoorde cacao 
De chocolade die gebruikt wordt voor zijn koekjes komt van de bekende chocoladefabrikant 
Barry Callebaut. Sinds 2012 werkt Jules Destrooper samen in het Quality Partner Program 
van Barry Callebaut. Dit project leert de boeren in West-Afrika hoe zij op een duurzame en 
verantwoorde manier cacao kunnen kweken. Zie ook: www.qualitypartnerprogram.com 
 
Verkrijgbaar  
De chocoladekoekjes zijn nog niet zo breed verkrijgbaar als de andere koekjes: de virtuoso 
ligt bij 90 winkels van Jumbo, de chocolate thins en de rice crisp crunch liggen voorlopig 

http://www.qualitypartnerprogram.com/


 

alleen nog maar bij de AH-XL. De andere koekjes van Jules Destrooper zijn verkrijgbaar bij 
delicatessenzaken, Albert Heijn, C1000, Jumbo, Jan Linders en via www.destrooper.be 
 

 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie, beeldmateriaal en een uitgebreid 
persdossier kunt u contact opnemen met het secretariaat van Jules Destrooper in Nederland:  
TOT-PR, Mathilde Meijers via 010-2211314 of mail mathilde@totpr.nl. 
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