LAROCHÉ CHOCOLATE & CONFECTIONERY

Kas mes esame?
LAROCHÉ - konditerijos ir šokoladų kūrėjai iš Lietuvos
Kodėl mes kitokie?
Leidžiame sau būti drąsiems ir nesilyginame su kitais. Esame tokie, kokius save kuriame
kasdien ir vis iš naujo. Manome, jog sukurti kažką naujio ir tobulo nėra finišo tiesioji.
Kodėl mes tai kuriame?
Mūsų veikla gimė iš kūrybos ir saviraiškos poreikio. Tikime, jog žmonės verti tyresnio skonio
ir įdomesnio vaizdo nei yra įpratę gauti.
Mūsų ambicija
Ragaujančiam - pasitenkinimas, o dovanojančiam - pripažinimas!
Kokiems žmonėms tai siūlome?
Smalsiems ir vertinantiems rankų darbo kokybę. Trokštantiems išskirtinumo ir naujų skonių.
Ką ir kaip mes darome?
Kuriame ir gaminame premium kokybės konditeriją: tortus, pyragėlius, macarons ir kt.;
Esame užsitikrinę puikų vardą rinkoje, mumis pasitiki įmonės bei privatūs asmenys.
Rankomis gaminame išskirtinio skonio ir estetikos šokolado plyteles, saldainius ir kt.
Liejamai plytelei skiriame tiek dėmesio lyg ji būtų vienintelė, o kiekvienas kasnelis
paskutinis. Kūrybinio proceso metu ingredientų ieškome visame pasaulyje - neapsiribojame tradiciniu mąstymu ir lokaliomis galimybėmis. Naudojame tik premium kokybės
žaliavas. LAROCHÉ autoriniai šokoladai yra įvertinti ir pastebėti pasauliniu lygiu.

LAROCHÉ ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA:
PREMIUM + VINTAGE + PRIVATE LABEL
Rankų darbo LAROCHÉ šokoladai pagaminti su meile. Mūsų filosofija: kiekvienas kasnelis
yra svarbiausias!
Liedami ir puošdami šokoladą daug dėmesio skiriame detalėms. Naujai gimusio šokolado
išvaizda yra unikali - su autentiškomis formomis ir žymėmis – kaip ir visų mūsų, žmonių.
Šokoladus gaminame iš aukščiausios kokybės žaliavų atkeliaujančių iš Vakarų Afrikos, Pietų Amerikos ir Pietryčių Azijos. Šokoladai turi nuo 10% iki 20% (visos masės) kruopščiai atrinktų
priedų ir pagardų. Visi ingredientai keliauja tik iš patikimų gamintojų ir ūkininkų.
Naudojame keletą rūšių riešutų, džiovintus bei liofizuotus vaisius ir uogas, įvairius prieskonius, arabika kavą, ūkininkų gamintą matche bei kitas gamtos gėrybes. Nenaudojame GMO,
dažiklių, palmių aliejaus, skonio stipriklių ar kitų nenatūralių medžiagų.
Atidžiai renkamės žaliavas bei
pakavimo sprendimus - mums rūpi
planetos ateitis.
Didžioji dalis mūsų naudojamo
šokolado priklauso „Cocoa Horizons“ fondui, kuris veikia Dramblio
Kaulo Krante, Ganoje bei Kamerūne.
Fondas rūpinasi kakavos augintojų/
ūkininkų ir jų bendruomenių švietimu, švaraus vandens ir medicinos
prieinamumu, Afrikos vaikų darbo
problema, jų kasdienio gyvenimo
gerinimu.
Žaliavas gamybai renkamės
atsakingai, ne pagal mažiausios
kainos faktorių. Stengiamės dirbti su
tiekėjais bei ūkininkais mąstančiais
apie Žemės ir žmonių gerovę.

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
Receptas №1
MATCHA ŠOKOLADAS SU DAIGINTAIS GRIKIAIS, BRAŠKĖMIS IR LAIMO TRAŠKIAIS

Unikalus ir abejingų nepaliekantis – Laroché Matcha receptas: švelnus baltasis šokoladas prisotintas
aukščiausios kokybės japoniškos žaliosios Oishii Matcha arbatos. Viduje slepiasi daiginti ir vėliau
sudžiovinti traškūs lietuviški grikiai. Saldumo ir rūgštumo balansą garantuoja laimo citrinos traškiai. Šią
natūraliai žalią šokolado plytelę puošia dailiai raudonos ir vasara kvepiančios liofilizuotų braškių juostelės.
Pagrindiniai ingredientai: Baltasis šokoladas su Matcha arbata, Daiginti ir džiovinti grikiai, Liofilizuotų
braškių juostelės, Laimo citrinos traškiai.
Ingredientų kilmės šalys: Kakavos sviestas: Vakarų Afrika; Pieno milteliai: Vokietija, Lenkija;
Daiginti grikiai: Lietuva; Braškės: Lietuva; Matcha arbata: Japonija; Laimo traškiai: Vokietija
Maistingumo deklaracija 100g: Energinė vertė: 560kcal/2338kJ. Riebalai 36g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 21g; angliavandeniai 52g iš kurių cukrų 48g; baltymai 7g; druska 0,2g; skaidulinės medžiagos 1,7g. Sudėtyje kakavos sausųjų medžiagų
ne mažiau kaip 33%.
Grynasis svoris: 90g (± 10g).
Įpakavimas: kartoninė dėžutė, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio.
Kiekis dėžutėje: 10vnt
Lentynos kaina: 6,50 Eur su PVM

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
Receptas №2
KARAMELINIS ŠOKOLADAS SU IMBIERU IR MASALA PRIESKONIAS

Ši šokolado plytelė yra tobulas baltojo šokolado ir karamelės derinys. Skonio išskirtinumą garantuoja
egzotiški „garam masala“ prieskoniai ir paslaptingoji Tonka pupelė. Atsvara saldumui – gaivūs ir tuo pačiu
aštrūs imbiero kubeliai. Dar daugiau džiaugsmo gomuriui suteikia imbierinių sausainių gabalėliai ant
viršaus ir viduje. Šiam deriniui atsiskleisti padeda išskirtinio skonio „Fleur de sel“ druska.
Pagrindiniai ingredientai: Šokoladas, Imbieriniai sausainiai, Karamelizuotas imbieras,
Masala prieskoniai: imbieras, kardamonas, cinamonas , Druska „Fleur de sel“, Tonka pupelės.
Ingredientų kilmės šalys: Šokoladas: Vakarų Afrika; Imbieriniai sausainiai: Švedija;
Imbieras: Tailandas; Druska „Fleur de sel”: Prancūzija; Tonka pupelės: Brazilija
Maistingumo deklaracija 100g: Energinė vertė: 534kcal/2232kJ. Riebalai: 31g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 19g; angliavandeniai 56g iš kurių cukrų 51g; baltymai 6,9g; druska 0.69g. Sudėtyje kakavos sausųjų medžiagų ne mažiau kaip 30%, pieno
kietųjų medžiagų ne mažiau kaip 28%.
Grynasis svoris: 90g (± 10g).
Įpakavimas: kartoninė dėžutė, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio.
Kiekis dėžutėje: 10vnt
Lentynos kaina: 6,50 Eur su PVM

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
Receptas №4
RUBY ŠOKOLADAS SU PISTACIJOMIS IR UOGOMIS

Ketvirtoji šokolado rūšis – „Ruby“. Išskirtinio skonio ir natūralios rožinės spalvos šokolado plytelė. Intensyvus vaisiškas šviežumas, rūgštumas ir saldumas viename kasnyje. „Ruby“ uniklų skonį papildo natūralios
avietės ir juodieji serbentai iš Lietuvos ūkių. Aukščiausios rūšies pistacijos ant šokolado viršaus bei viduje
– tai privaloma šio šokolado dalis. Traškumo ir netikėtumo suteikia naudingosios chia sėklos.
Pagrindiniai ingredientai: Šokoladas, Pistacijos, Chia sėklos, Liofizuotos avietės, Liofizuoti juodieji derbentai.
Ingredientų kilmės šalys: Šokoladas: Brazilija, Ekvadoras, Dramblio Kaulo Krantas; Pistacijos: Iranas
Chia sėklos: Čilė; Avietės: Lietuva; Juodieji serbentai: Lietuva.
Maistingumo deklaracija 100g: Energinė vertė: 486kcal/2340kJ. Riebalai 36g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 19g; angliavandeniai 46g iš kurių cukrų 43g; baltymai 10,5g; druska 0,28g; skaidulinės medžiagos 2g.
Grynasis svoris: 100g (± 10g).
Įpakavimas: kartoninė dėžutė, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio.
Kiekis dėžutėje: 10vnt
Lentynos kaina: 6,50 Eur su PVM

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
Receptas №5
64% TAMSUSIS ŠOKOLADAS SU KAKAVOS PUPELĖMIS, KAVA, ŽIEDADULKĖMIS IR PIPIRAIS

Tai švelnios tekstūros ir intensyvaus kakavos skonio tamsusis šokoladas turintis kaštonų ir kavos poskonius. Pastarąjį sustiprina viduje esančios vidutiniškai skrudintos ir traiškytos rūšinės kavos pupelės.
Lengvai rūgštaus skonio suteikia kakavos pupelių gabaliukai esantys šokolade ir ant viršaus. Subtilų
aštrumą garantuoja žiupsnelis Espelette pipirų. Plytelę puošia lietuviškas gamtos auksas – bičių suneštos
žiedadulkės.
Pagrindiniai ingredientai: Šokoladas, Arabika kavos pupelės, Kakavos pupelės, Espelette pipirai.
Ingredientų kilmės šalys: Forastero šokoladas: Vakarų Afrika, Ekvadoras; Arabika kava: Kolumbija
Kakavos pupelės: Peru; Espelette pipirai: Prancūzija; Bičių žiedadulkės: Lietuva.
Maistingumo deklaracija 100g: Energinė vertė: 486kcal/2340kJ. Riebalai 36g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 19g; angliavandeniai 46g iš kurių cukrų 43g; baltymai 10,5g; druska 0,28g; skaidulinės medžiagos 2g. Energinė vertė: 568kcal/2375kJ.
Riebalai 43g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 25g; angliavandeniai 34g iš kurių cukrų 27g; baltymai 6g; druska 0g; skaidulinės medžiagos 10g.
Grynasis svoris: 90g (± 10g).
Įpakavimas: kartoninė dėžutė, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio.
Kiekis dėžutėje: 10vnt
Lentynos kaina: 6,50 Eur su PVM

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
Receptas №6
PIENIŠKAS ŠOKOLADAS SU OBUOLIAIS, APELSINŲ ŽIEVELĖMIS IR CINAMONU

Šokolado klasika su intriga – Laroché № 6 receptas: ryškaus kakavos ir pieno skonio, glotnios tekstūros
pieniškas šokoladas su kūną šildančiu cinamonu, traškiais obuolių gabalėliais ir apelsinų žievelių cukatomis. Ko gero populiariausią pasaulyje – pienišką šokoladą papildėme iš pažiūros kasdieniais ingredientais, kurių dėka išgavome visiškai naują saldžios akimirkos žavumą.
Pagrindiniai ingredientai: Šokoladas, Obuoliai, Apelsinų žievelės, Cinamonas.
Ingredientų kilmės šalys: Kakavos sviestas: Vakarų Afrika; Kakavos masė: Dramblio Kaulo Krantas;
Pieno milteliai: Europos šalys; Cukrus: Vokietija, Lenkija; Obuoliai: Lietuva; Cinamonas: Švedija;
Apelsinų žievelės: Italija.
Maistingumo deklaracija 100g: Energinė vertė: 503kcal/2087kJ. Riebalai 26g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 16g; angliavandeniai 59g iš kurių cukrų 55g; skaidulinės medžiagos 4g; baltymai 5g; druska 0,15g. Sudėtyje kakavos sausųjų medžiagų
ne mažiau kaip 35%, pieno sausųjų medžiagų ne mažiau kaip 19%. Be pridėtinių augalinių riebalų.
Grynasis svoris: 90g (± 10g).
Įpakavimas: kartoninė dėžutė, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio.
Kiekis dėžutėje: 10vnt
Lentynos kaina: 6,50 Eur su PVM

ŠOKOLADINIAI DISKELIAI
LAROCHÉ CHOCOLATE PREMIUM rankų darbo šokoladų kolekcijos:
3x / 4x / 5x

Pripažinimo sulaukę Laroché rankų darbo premium šokoladai visiškai naujame šokolado pateikimo koncepte: mini versijoje, diskelio formoje.
Indelyje rasite šiuos skonius:
Matcha šokoladas su daigintais grikiais, braškėmis ir laimo traškiais N°1
Karamelinis šokoladas su imbieru ir masala N°2
Ruby šokoladas su pistacijomis ir uogomis N°4
64% tamsusis šokoladas su kakavos pupelėmis, kava, žiedadulkėmis ir pipirais N°5
Puiki dovana žmogui, kurį norite nustebinti išskirtiniu skoniu bei neregėtu įpakavimu. Keturi skoniai viename indelyje. Šone esanti knygelė papasakos šių šokoladų istorijas.

Grynasis šokoladų kiekis: 100 g
Įpakavimas: skaidrus indelis su aliuminiu dangteliu, sudėties ir kitos informacijos knygelė.
Lentynos kaina: 6,90 Eur su PVM

PREMIUM ŠOKOLADŲ KOLEKCIJA
LAROCHÉ CHOCOLATE PREMIUM rankų darbo šokoladų kolekcijos:
3x / 4x / 5x

Matcha šokoladas su daigintais grikiais, braškėmis ir laimo traškiais N°1
Karamelinis šokoladas su imbieru ir masala N°2
Ruby šokoladas su pistacijomis ir uogomis N°4
64% tamsusis šokoladas su kakavos pupelėmis, kava, žiedadulkėmis ir pipirais N°5
Pieniškas šokoladas su obuoliais, apelsinų žievelėmis ir cinamonu N°6
Trijų dydžių Laroché šokoladų rinkiniai: 3 vienetų / 4 vienetų / 5 vienetų.
Šokoladai apjuosti firmine kartonine juostele. Kitoje pusėje informacija pie 2019 metais laimėtą NAPA
bronzos apdovanojimą, 2020 metais laimėtą Academy of Chocolate įvertinimą.

Grynasis šokoladų kiekis: 270 g / 370 g / 460 g.
Įpakavimas: kartoninė dėžutės, maišelis apsaugai nuo aplinkos poveikio, kartoninė juostelė.
Lentynos kainos: 19,50 / 26,00 / 32,50 Eur su PVM

BONBON SALDAINIAI
LAROCHÉ CHOCOLATE BONBON rankų darbo šokoladų saldainiai
prabangiose magnetinėse dėžutėse

Rankų darbo LAROCHÉ „BonBon“ stiliaus saldainiai pagaminti su meile. Unikalūs ir nepakartojamų
išdažymų rankų darbo saldainiai su mūsų gamybos įdarais (ganašais). Asorti sudaro keletas dizainų ir
skirtingų skonių. Naudojamos tik natūralios sudedamosios dalys ir premium šokoladas: baltasis, ruby, pieniškas, tamsusis.
Kiekvienas saldainis gaminamas rankomis: dizainas išdažomas kakavos sviestu pasitelkiant įvairias technikas, tuomet išliejamas šokolado kiautelis, į jį pildomas saldainio įdaras (arba sluoksniuojama keletas
skirtingų įdarų), o tik tuomet saldainis uždaromas dar vienu šokolado sluoksniu.
Skoniai ir dizainai kiekvieną gamybos partiją skiriasi. Kiekvieną kartą užsakydami gausite skirtingos išvaizdos ir skonių saldainius. Turime daugiau kaip 100+ skirtingų skonių ganašų receptų, o dizainų visą begalybę – staigmena garantuota kiekvieną kartą!
Galimi asorti išpakavimai dėžutėse:
4 VNT magnetinė balta/juoda; 9 VNT magnetinė balta/juoda; 16 VNT magnetinė balta/juoda
Laikymo sąlygos ir galiojimas: saldainiai tinkami vartoti iki 3 mėnesių nuo užsakymo dienos, kada laikomi vėsioje ir sausoje
vietoje nuo +4°C iki +12°C
Grynasis šokoladų kiekis: ~64 g / ~144 g / ~256 g.
Įpakavimas: kartoninė dėžutė su magnetiniu uždarymu, popierinis paminkštinimas transportavimui.
Lentynos kainos: 7,90 / 11,90 / 18,90 Eur su PVM
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