real chocolate experience
Haute Chocolateri

Finest Belgian

chocolat
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1911

yılında Belçika’nın küçük ve
şirin kasabası Wieze’de Octaaf
Callebaut isimli bir genç kakao ile gizli bir tarif
denedi. Callebaut’un tarifi nihayet netleştiğinde
herkes bu tadın tutkunu oldu. İlerleyen
yıllarda tarifini geliştiren Callebaut, ilk kuvertür
çikolatasını da 1920 yılında üretti. Şekerlemeciler,
fırıncılar ve şefler sırrını bulamadıkları bu
çikolataları ithal etmeye başladılar. Bugün
Türkiye’nin önde gelen çikolatacılarından biri
olarak kabul edilen Pluie de Chocolat’ın (Çikolata
Yağmurları) ilk damlaları da bu efsane lezzet
Callebaut ile düştü.

Hammaddeden nihai tüketiciye ulaşmayı
seven bir aile olarak Callebaut’un drop damla
çikolatalarını alıyor ve kendi tariflerimizle
birleştirerek katkısız, el yapımı spesiyal
ürünlerimizi sanayi tipi makineler kullanmadan,
butik tarzda Sapanca’daki tesislerimizde
üretiyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak için
çabalıyoruz.
Ailemizin ilk torunlarının isimleriyle
oluşturduğumuz markamızın ‘Çikolata
Yağmurları’ anlamına gelen adıyla bize ve elbette
müşterilerimize bolluk, bereket getireceğine
inanıyoruz. Markamızda sevgiyle ve özenle
oluşturduğumuz her bir ayrıntının sizleri mutlu
etmesini istiyoruz. Markamızın rengi olan
turuncunun sıcacık enerjisi ve çikolata kokusuyla
kendinizi evinizde hissetmenizi arzuluyoruz.

Çikolata yağmuru
altında kurduğumuz
bağ her geçen
gün daha da
güçleniyor

Düğün, nişan, doğum günü, sevgililer ya
da anneler günü gibi özel günlerin yanı sıra
misafirlerinizi ağırlarken, hoş dost sohbetlerinde
veya tek başınıza çikolata keyfi yapmak
istediğinizde ürünlerimizle yanınızda olmaktan
çok mutluyuz.
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Hammadde

kendi topraklarından geliyor
Pluie de Chocolat’ı diğer tüm Callebaut
hammaddesini kullanan firmalardan ayıran özellik
kendimize ait farklı bir formül kullanmamız. Örnek
vermemiz gerekirse şeker oranını oldukça düşük
tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Soya lesitini yerine
Ayçiçek lesitini kullanıyoruz. Sıfır şeker ile iç
dolgulu veya dolgusuz bir şekilde gerçek çikolata
tadını yakalıyoruz. Bitter türündeki (ganajlı ve
tahinli hariç) ürünlerimizi veganların da rahatça
tüketebileceği şekilde üretiyoruz. Çikolata sever
müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden
önce geliyor. Çikolatalar içerisinde bulunan her

bir ürün üretildikleri bölgelerden temin ediliyor.
Fındık Ordu’dan, tahin yılda sadece bir kez yapılan
Rize’den getirtilip çikolatalarımızla buluşuyor.
Meyveler de mevsimine göre taze olarak kullanılıyor
ve özenle kurutuluyor.
Gerçek çikolata genzimizi ve midemizi
yakmayan, yedikten sonra rahatsızlık vermeyen
çikolatadır. Bu gibi rahatsızlıklar kullanılan
kötü yağların sonucudur. Pluie de Chocolat
ürünlerini yiyenler bilir ki asla böyle durumlarla
karşılaşmazlar.

www.pluiedechocolat.com
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Evin gizli hazinesi: Çikolata

Çikolata bir evin olmazsa olmazıdır…
Sıcak yaz akşamlarının, soğuk kış gecelerinin,
en özel romantik günlerin ve kutlamaların yanı sıra
misafir ağırlamanın da en değerli yiyeceğidir.Her
zaman en parlak en lezzetli haliyle yemek isteriz.
Ancak o şahane tadın çok sıcak ve çok soğuk
ortamlarda yağ ile şeker kristalleşmesi sonucu
bozulduğunu biliyor muydunuz?
Peki ama yuvamızın bu gizli hazinesi nasıl
muhafaza edilmeli? Tekrar kullanacağımız
zaman acı bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak
çikolatalarımızı nasıl korumalıyız?
k Akla ilk gelen ‘BUZDOLABI’nda saklama fikri
oldukça yanlış! Eğer havalar çok sıcak değilse (28
dereceden yukarı değilse) çikolata asla buzdolabına
girmemeli.
k Serin ve kuru bir ortamda (16-20 oC arasında,

nem değeri 55 – 60 olan bir ortamda) saklanmalı.
k Uzmanlara göre buzdolabı tek seçenekse, hava
geçirmesini engelleyen bir kabın içinde buzdolabına
konulmalı.
k Hazinemizi çıkarıp sunmak veya kendimize
ziyafet çekmek istediğimizde ise kendi doğallığına
dönebilmesi için bir süre oda sıcaklığında
bekletmemiz gerekiyor.
k Çikolatanın diğer özelliği ise temasa yani ısıya duyarlı olması. Oda sıcaklığında beklemiş ve tüketime
hazır hale gelmiş bu nefis tat bir an önce yenmeli.
k Ayrıca, çikolata kokuları emme eğiliminde bir
yiyecek olduğundan etrafındaki kokuları içine
hapseder. Bu yüzden güçlü kokuya sahip ürünlerin
yakınında depolanmamalı.
En mutlu günlerinizde ağzınızın çikolata ile
tatlanması dileğiyle…

www.pluiedechocolat.com
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Drajeler

(sütlü, bitter)

Portakallı, Üzümlü, Bademli, Kahveli, Fındıklı

Tabletler

(sütlü, bitter)

Yaban Mersinli, Fındıklı, Fıstıklı, Solid

Beyoğlu

(sütlü, bitter)

Acı Biberli, Zencefilli, Fındıklı, Fıstıklı, Sade
Bademli, Yaban Mersinli

Dökmeler

(sütlü, bitter)

Toz Fındık Parçacıklı, Fındıklı, Fıstıklı, Bademli
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Sürme Çikolata

(sütlü, bitter)

Fındıklı, Sade

Spesiyal Çikolata

(sütlü, bitter)

Karamelli, Solid, Tahinli, Türk Kahveli, Ganaj, Çikolata Dolgulu, Tarçınlı,
Vişne Portakal Dilim, Portakal Stick, Frambuaz, Fıstıklı

www.pluiedechocolat.com
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SÜTLÜ - BİTTER

Drajeler

KAHVELİ BEYAZ DRAJE

yaban mersİnlİ BİTTER DRAJE

%55

%55

PORTAKALLI sütlü DRAJE

PORTAKALLI BİTTER DRAJE

%55

%55

FINDIKLI sütlü DRAJE

BADEMLİ SÜTLÜ DRAJE

%55

%55

Çakıltaş DRAJE
%55
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SÜTLÜ - BİTTER

Drajeler

250 gr
PORTAKALLI
DRAJE

250 gr
fındıklı
DRAJE
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SÜTLÜ - BİTTER

Tabletler
sütlü
çİkolata

BİTTER
çİkolata

sütlü YABAN
MERSİNLİ
çİkolata

BİTTER YABAN
MERSİNLİ
çİkolata

%34

%54

%34

%54
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SÜTLÜ - BİTTER

Tabletler
sütlü FISTIKLI
çİkolata

BİTTER FISTIKLI
çİkolata

%34

%54
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SÜTLÜ - BİTTER

Beyoğlu Çikolata
ACI BİBERLİ
BEYOĞLU

%55 SÜTLÜ
çİkolata

ACI BİBERLİ
BEYOĞLU

%55 BİTTER
çİkolata

ZENCEFİLLİ
BEYOĞLU

%55 BİTTER
çİkolata
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SÜTLÜ - BİTTER

Beyoğlu Çikolata
FINDIKLI BEYOĞLU

FINDIKLI BEYOĞLU

%55 SÜTLÜ çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

FISTIKLI BEYOĞLU

BADEMLİ BEYOĞLU

%55 SÜTLÜ çİkolata

%55 SÜTLÜ çİkolata

YABAN MERSİNLİ BEYOĞLU

YABAN MERSİNLİ BEYOĞLU

%55 SÜTLÜ çİkolata

%55 BİTTER çİkolata
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SÜTLÜ - BİTTER

Dökmeler

TOZ FINDIK PARÇALI _ 20 gr

TOZ FINDIK PARÇALI _ 20 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

FISTIKLI _ 25-30 gr / %55 sütlü çİkolata

FISTIKLI _ 25-30 gr / %55 bİtter çİkolata

FINDIKLI _ 30-35 gr / %55 sütlü çİkolata

FINDIKLI _ 30-35 gr / %55 BİTTER çİkolata

BADEMLİ _ 30-35 gr / %55 sütlü çİkolata

BADEMLİ _ 30-35 gr / %55 BİTTER çİkolata
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SADE - FINDIKLI

Sürme Çikolata
SADE SÜRME

SÜTLÜ çİkolata
%55
FINDIKLI SÜRME

SÜTLÜ çİkolata
%55

Çİkolatanın sürülebİlİr halİ İle keyfİNİZe keyİf katın

Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan sürülebilir çikolatamız sade ve
fındıklı olarak iki çeşitiyle sunulmaktadır.
Ağızda eriyen eşsiz kıvamıyla evinizden eksik etmek istemeyeceğiniz sürme
çikolatalarımızı ekmek üzerine sürebileceğiniz gibi waffle, krep, muffin
veya pasta tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın
sağlıklı çikolata tüketebilmesi için de eğlenceli bir alternatif yaratmaktadır.
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Spesiyal Çikolata

(sütlü-bitter)

GANAJ _ 25 gr

GANAJ _ 25 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

TÜRK KAHVELİ _ 15 gr

TÜRK KAHVELİ _ 15 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata
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FRAMBUAZLI _ 10 gr

FRAMBUAZLI _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

SOLİD _ 10 gr

SOLİD _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata
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VİŞNELİ _ 10 gr

VİŞNELİ _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

FISTIKLI _ 10 gr

TARÇINLI _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 sütlü çİkolata

KARAMELLİ _ 10 gr

ÇİKOLATA DOLGULU TÜRÜF _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 BİTTER çİkolata

FISTIKLI _ 10 gr

KALP KARAMELLİ _ 15 gr

%55 sütlü çİkolata

%55 sütlü çİkolata
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POKTAKAL
DİLİM _ 10 gr

%55 sütlü çİkolata
POKTAKAL
DİLİM _ 10 gr

%55 bİtter çİkolata

HİNDİSTAN
CEVİZLİ _ 35 gr

%55 sütlü çİkolata
HİNDİSTAN
CEVİZLİ _ 35 gr

%55 bİtter çİkolata
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SÜTLÜ - BİTTER

Spesiyal Çikolata
POKTAKAL STICK _ 10 gr

%55 SÜTLÜ
çİkolata
POKTAKAL STICK_ 10 gr

%55 BİTTER
çİkolata

Pluie de Chocolat ailesi olarak her zaman sizi ağırlamaktan
mutluluk duyduğumuzun altını bir kez daha çizerek sizin için çikolata
yağmurlarının bereketini diliyoruz.
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Yeni şubelerimizle

size daha yakınız
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Ç

ok yakın zamanda yeniliklerimizle sizi
buluşturacak olmanın da heyecanı
içerisindeyiz. Kısaca, şekersiz çikolata
kapsamında yeni bir çikolata serisi
hazırlıklarımızın sürdüğünü ve üretim ekibimizin
yoğun bir şekilde bu konuda çalışmalar
yürüttüğünü açıklayabiliriz. Diyabetliler ve
çocuklar için özel ürünlerimiz 2020 yılında
sizlerle buluşacak. Beykoz Acarkent’teki ilk
mağazamızın ardından birçok farklı noktada da
ürünlerimizle müşterilerimizi buluşturuyoruz.
Çok yakında Bağdat Caddesi, Altıyol ve
Nişantaşı ile talep aldığımız bazı alışveriş
merkezlerinde hatta Anadolu şehirlerinde
de yeni şubelerimizle yer alacağımızı
duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz. 20 m2
- 40 m2 arasındaki konsept mağazalarımız
ve 15 m2 pub-up mağazalarımız olacak. Ana
maddemizin her zaman çikolata olacağını, farklı
kahve çeşitleri de sunacağımızı belirterek yeni
şubelerimiz ile birlikte atölye çalışmalarımıza
da ağırlık vereceğimizi söyleyebiliriz. Sizlerde
daha çok bir araya geleceğimiz etkinliklerimiz
olacak. Bizimle birlikte üretim aşamasında da
bulunacak ve çikolatanın tüm aşamalarında o
eşsiz kokusunu içinize çekebileceksiniz.

www.pluiedechocolat.com

RENKLİ

Ambalajlar
750 gr ürün
taşıma kapasiteli,
30 cm x 22 cm x 4 cm
turuncu ve siyah
kutu ambalajlar

24 cm x
18 cm x 8 cm
turuncu karton
poşet ambalaj

34 cm x 27 cm
x 25 cm
siyah karton
poşet ambalaj
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RENKLİ

Ambalajlar
Maksimum 250 gr ürün taşıma kapasiteli,
15 cm x 10 cm x 12 cm çok renkli
paket ambalajlar

Maksimum 500 gr ürün taşıma
kapasitesi, 12 cm x 10 cm x 8,5 cm
paket ambalaj

Özel günleriniz ve organizasyonlarınız
için küçük ambalajlar

100 gr çok renkli tasarım tablet
çikolata ambalajları
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HİKAYEMİZ

H

Çikolata Yağmuru

ikayemiz Afrika’nın tam da
ortasında bir ülkenin bir köyünde
başlamaktadır. Köyün geçim
kaynağı kakao ağaçlarından
toplanan kakao meyvelerinden elde edilen
kakako çekirdekleridir. Köyde bol miktarda
kakao ağaçları vardır. Ağaçlar nerede ise
on beş metreyi aşmaktadır. Kakao ağacının
meyvesi nerede ise bir kavun büyüklüğünde
olup elips şeklindedir. Kabuğu kalın ve
rengi bazılarında sarı, bazılarında daha
koyu hatta kırmızıya yakın renklerdedir.
Meyvenin içi tamamen kakao çekirdekleri
ile doludur. Çekirdekler iri taneli olup taze
iken yumuşak bir doku içerisinde bulunurlar.
Kakao meyvesi bir tokmakla ortasından kırılır
ve çekirdekleri ayrı bir kaba aktarılır. Tüm
hasattan sonra toplanan bu çekirdekler açık
havada gölgelik bir yerde kurumaya bırakılır.
Çekirdekler kurudukça önceleri beyaz olan
renkleri gittikçe kahve rengine dönüşür.
Arada bir karıştırılarak bütün çekirdeklerin
eşit şekilde kuruması sağlanır. Kuruma
işlemi bittikten sonra çekirdekler çuvallara
doldurup kakao borsasına gönderilir. Borsa
expertizleri tarafından incelendikten sonra
çekirdeklere fiyat biçilir ve satışa sunulur.
Çekirdekleri satın alan tüccarlar satın
aldıkları kakao çekirdeklerini kakao yapmak
üzere fabrikalarına götürürler . Orada
çekirdekler bazı işlemlerden geçirilerek
kakao tozu haline gelirler. Dünyanın her
tarafındaki çikolata üreticileri bu kakao
tozlarını alarak kendilerine ait tat ve lezzette
çikolata ham maddelerini üretirler. Çikolata
fabrika veya atölyeleri bu çikolata ham
maddesinden çeşitli şekilde ve lezzetli
çikolatalar üretip insanlara sunarlar.
Artık hasat zamanıdır. Tüm
köylüler kakao ağaçlarından meyveleri
toplamaktadırlar. Yüksekteki meyveleri

uzun sopalar kullanarak düşürür ve bir
yere toplarlar. Hasat esnasında tüm ailenin
bireyleri beraberce çalışırlar. Herkes kendine
uygun bir iş bulur. Hatta bazen komşular
imece usulu birbirlerine yardım ederler.
Kahramanımız Alex dört kişilik ailenin
en küçüğüdür. On iki yaşındaki Alex yaşına
rağmen epeyce boylu, kısa kesilmiş kıvırcık
saclı ,çikolata renkli, kocaman siyah gözleri
olan güzel bir erkek çocuğudur. Atletik bir
vücuda sahip olan Alex babası Max’ın
yere düşürdüğü kakao meyvelerini annesine
taşır. Anne Alice toplanan bu meyveleri bir
tokmak yardımı ile ortadan kırar ve yanındaki
kızı Lizaya verir. Liza da meyvenin içindeki
çekirdekleri eliyle bir metal kabın içine
boşaltır.
O gün hasat yine devam etmektedir.
O sırada hasat yapılan bahçenin yanına
kocaman beyaz bir turist otobüsü yanaşır.
Kapılar açılır ve turistler otobüsten inerler.
Onlar kakao hasadı görmeğe , kakao
ağaçları hakkında bilgi almaya gelmişlerdir.
Rehberleri onlara gerekli bilgileri verdikten
sonra hasat yapılan bahçeye dağılırlar ve
gördüklerini boyunlarında asılı olan fotoğraf
makinaları ile anılaştırırlar.
Kafiledeki üç kişilik ailenin 11 yaşındaki
kızları Pluie’ye babası geçmiş doğum
gününde küçük bir fotoğraf makinası
almıştır. Pluie de boynundaki fotoğraf
makinesini bahçedeki çalışanlara yöneltir
ve resim çekmek için değişik kareler
aramaktadır. Dikkatlice etrafını inceleyen
Pluie bir an Alex ile göz göze gelmişlerdir.
Alex elinde iki adet kakao meyvesi ile
öylece kala kalmış, kocaman iri siyah
gözlerinle Pluie’ye bakmaktadır. Pluie ise
eli deklanşörde sürekli Alex’in fotoğrafını
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çekmektedir. Birkaç saniye sonra Alex
gülümsemeye başlamış, adeta Pluie’ye poz
vermektedir. Pluie ise devamlı Alex’in değişik
pozlarını çekmekte, adeta büyülenmiştir.
Alex gittikçe şımarmış, artık değişik pozlar da
vermektedir. Hatta kahkaha dahi atmaktadır.
Pluie bu pozların hiçbirini kaçırmamak için
sürekli deklanşöre basmaktadır.
-’’Pluie, haydi kızım gidiyoruz’’ diye seslenir
annesi,
-’’Tamam anne geliyorum’’ der Pluie
-’’Haydi kızım otobüs hareket edecek
neredeyse çabuk gel’’ der annesi.
Pluie makinesini kapatır ve Alex’e döner.
Oda ne, Alex’in kocaman gözlerinden inci
tanesi büyüklüğünde bir damla göz yaşının
yanaklarından süzüldüğünü görür.
Ayrılık zamanı gelmiştir. Artık birbirlerini
göremeyeceklerdir. Pluie üzülür .Gözlerini
Alex’den ayırmadan annesinin yanına
gider ve adeta zorla otobüse biner .Hemen
cam kenarına oturan Pluie gözlerini camın
arkasından Alex’den ayıramaz. Alex de öylece
donup kalmış aşağıdan gözünü hiç kırpmadan
Pluie’ya bakmaktadır.
Otobüs hareket eder .Pluie, Alex
kayboluncaya kadar gözlerini ondan ayırmaz.
Pluie o yıl kolej imtihanlarına
hazırlanmaktadır. Hem günlük dersleri,
hem de kolej imtihanı hazırlık dersleri onu
epeyce yormuştur. Pluie Paris’teki evlerinde
çalışma masasının önündeki pencereden

bazen bahçelerindeki ağaçları ve gök yüzünü
seyretmektedir.
Sonbahar yaklaşmıştır. Hava kapanmaya
,bazen gök gürlemeye başlamıştır artık. Arada
bir yağmurlar da çiselemektedir. Yine böyle
bir gün Pluie pencereden dışarı bakmaktadır.
Yağmur önce çiseleyerek başlamış ve
gittikçe iri taneler cama vurmaktadır. Pluie
yağmur damlalarına gözlerini dikmiş onları
seyrediyordur.
O da ne ?
Yağmur damlaları gittikçe koyulaşmış,
adeta çikolata rengine dönüşmüştür. Pluie
daha dikkatli bakar damlalara. .Evet bunlar
çikolata damlalarıdır.Aniden Pluie’nin gözü
çalışma masasındaki Alex’in gözündeki bir
damla yaş olan fotoğrafına gider. Hemen
pencereyi açar ve parmağı ile bir damla
çikolatayı ağzına götürür. Evet evet çikolatadır
bu. İnanamaz. Bağırmaya çığlık atmaya başlar,
-’’Anne anne çikolata yağıyor. Çikolata
yağıyor.’’
Birdenbire Pluie masasındaki Alex’in
fotoğrafını alır ve Alex ile adeta konuşmaya
başlar.
-’’Ah Alex, Ah Alex sen gönderdin bu
yağmurları, bu çikolata yağmurlarını,
-’’Çok teşekkür ederim, çok teşekkür
ederim Alex sana’’, Öper Pluie Alex’in
fotoğrafını.
-’’Ah Alex, ah Alex’’
-’’Dostum, Arkadaşım Alex!’’
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Adres
Acarlar Mahallesi 67. Sokak No: 1 İç Kapı No:1 E Kapısı Giriş
Acarkent - BEYKOZ / İSTANBUL
Tel.: +90 (531) 381 48 49 Mail: info@pluiedechocolat.com.tr

www.pluiedechocolat.com

CADDEBOSTAN MAĞAZA
Plaj Yolu Sokak Vega Apartmanı
No: 12 D: 24 Caddebostan
KADIKÖY / İSTANBUL

MİLADA CAFE (CORNER)
Anadolu Hisarı Körfez Caddesi
17-7 PK: 34810
BEYKOZ / İSTANBUL

SAYTAD BAKLAVA (CORNER)

FENERBAHÇE ORDU EVİ
(SATIŞ NOKTASI)
Fenerbahçe Orduevi Sosyal
Tesisleri Pastane Bölümü

FİL AMBARI ŞARKÜTERİ (CORNER)
Fenerbahçe Mahallesi Dr. Faruk
Ayanoğlu Caddesi No: 32
PK: 34726 KADIKÖY / İSTANBUL

Başakşehir Şube: Tahtakale
Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu
Caddesi No: 8/D
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Bakırköy Şube: Yeşilköy Mahallesi
İstasyon Caddesi No: 6
BAKIRKÖY / İSTANBUL

