
 

 

Chocolade, fashion en showbizz   

Valentino Chocolatier maakt een heerlijke chocoladejurk voor 
Salon du Chocolat, voorgesteld door Isabelle A  

 
 

Schepdaal, 12 februari 2020 - Valentino Chocolatier, specialist in Belgische handgemaakte 
pralines, creëerde ter gelegenheid van het zevende Salon du Chocolat in Brussel opnieuw 
een prachtige chocoladejurk. Deze jurk is gemaakt met een 1000-tal kleurige 
bloemblaadjes, samengebracht tot prachtige chocoladebloemen. De jurk zal voor het eerst 
worden gedragen door Isabelle A en is door het grote publiek te bewonderen tijdens het 
salon van vrijdag 14 tot zondag 16 februari in Tour&Taxis.  
  

Het ‘Salon du Chocolat’, het grootste chocolade-evenement ter wereld, organiseert haar 
zevende Belgische editie. Het gebeuren vormt de link tussen de landen die chocolade 
produceren, internationale chocolatiers en chocoladeliefhebbers. Het Salon du Chocolat in 
Tour&Taxis verwelkomt meer dan 100 Belgische en internationale deelnemers. Het doel? De 
bezoekers laten genieten van uitzonderlijke chocolademomenten. Tijdens het salon zijn heel 
wat animaties voorzien, met als hoogtepunt het dagelijkse chocolade-défilé. 
  

     

Chocolate meets fashion 
Ook dit jaar zal Valentino deelnemen aan dit defilé. Gedurende 5 maanden werkten de 
chocolatiers van Valentino Chocolatier samen met ontwerpster Sixtine Anne de Molina. Het 
resultaat is een prachtige en tegelijk overheerlijke creatie, versierd met kleurige 



chocoladebloemen. “België staat bekend om haar chocolade, maar ook om haar haute 
couture. Het is een eer om deze Belgische symbolen te mogen combineren tot een draagbare 
lekkernij.” Aldus de ontwerpster. “De Belgische editie van het Salon du Chocolat is voor mij 
de gedroomde gelegenheid om mijn passie voor mode te combineren met Belgische haute 
chocolaterie. Het is dan ook geweldig om voor de vierde keer zo’n verrukkelijk ontwerp te 
kunnen creëren!” 
De jurk schittert voor het eerst tijdens het openingsgala op donderdag 13 februari. 
Opmerkelijk is dat het ontwerp gedragen wordt door Isabelle A op de tonen van haar eigen 
song ‘Sjokola’. Van vrijdag 14 tot zondag 16 februari is de jurk te bewonderen door het grote 
publiek. Het chocolade-défilé gaat dagelijks door om 16u30 en om 17u. 

Meer info Salon du Chocolat: 
http://brussels.salon-du-chocolat.com 
http://www.facebook.com/SalonChocolatBE 
  
Meer info Valentino Chocolatier 
http://www.valentinochocolatier.be 
http://www.instagram.com/ValentinoChocolatier/ 
  
Meer info Sixtine Anne De Molina 
http://sixtineannedemolina.be/ 
http://www.facebook.com/annedemolinasixtine/  
  
Meer info Isabelle A 
http://www.isabellea.be/ 
https://twitter.com/isabellea_twit 

Samenwerking met Isabelle A 
Begin april ’19 bracht Isabelle A een nieuw album op de markt, getiteld ‘Sjokola’. De titel 
van het album en van de gelijknamige single openden al snel de deur naar een echt 
chocoladeproduct, dé praline van Isabelle A : SJOKOLA – The Sound Of Isabelle A. Samen 
met de chocolatiers van Valentino ontwikkelde Isabelle de smaak van haar eigen praline. 
Bovendien stelde ze een geschenkdoos samen met heerlijke pralines die perfect bij de 
songs op haar album passen. Ideaal om de luistersensatie naar een hogere dimensie te 
tillen. Ervaar nu zelf de combinatie van chocolade en muziek, en ontdek het album van 
Isabelle A met al je zintuigen. 
  
Kleuren en patronen in teken van duurzaamheid.  
Via onze Praline van de Maand willen we onze samenwerking met Cocoa Horizons in de kijker 
zetten. Door deze stichting te steunen, leggen we nadruk op het feit dat lekkere chocolade 
als een goede relatie is. Die vraagt passie, geduld en een gedeelde visie. Deze pijlers staan 
dan ook op de voorgrond in ons contact met de cacaoboeren. We willen solide banden 
smeden en de gezichten achter onze chocolade kennen. Zo worden menselijkheid en 
verbondenheid onze belangrijkste ingrediënten, en dat dankzij heerlijke, kleurrijke pralines. 
Deze elementen vormen tevens de inspiratie voor de kleurrijke patronen op de gloednieuwe 
chocoladejurk. 
  
42 jaar Valentino Chocolatier, zeg het met chocolade 
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Valentino is al 42 jaar een 100% Belgisch familiebedrijf dat zich specialiseert in 
handgemaakte pralines en chocoladeproducten. In haar chocoladeatelier te Schepdaal 
produceert Valentino jaarlijks 300.000 kg pralines. Het merendeel van de lekkernijen is 
bestemd voor de Belgische chocoladeliefhebbers, verdeeld via een netwerk van 60 
speciaalzaken. Het bedrijf Valentino en haar aanbod kenmerken zich door vakmanschap, 
creativiteit en innovatie. In de winkels kunnen consumenten en bedrijven terecht voor 
chocoladeproducten en -geschenken, voor elke gelegenheid en elk seizoen. Het 
chocoladegamma bestaat uit meer dan 80 chocoladevariëteiten: van room- en 
botervullingen tot hazelnootpralinés, ganaches, fondantcrèmes en karamel. 

 
         

Contactgegevens Valentino 
Rob Roelandts 
Zaakvoerder 
Tel: 02 567 05 71 
 rob@valentino.be 
 www.valentino.be 
  
Contactgegevens Ontwerpster 
Sixtine Anne De Molina 
Ontwerpster 
Tel: 0497 25 10 52 
 sixtineadm@gmail.com 
 http://sixtineannedemolina.be/ 
  
Perscontacten : BACKSTAGE COMMUNICATION 
Olivier Duquaine : +32 (0)477 50 47 84 – olivier@backstagecom.be 
Véronique Bourgeois : +32 (0)476 68 40 35 - veronique@backstagecom.be 
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