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Favoriete chocolademomenten
Met het oog op de naderende Valentijnsdag heeft Bonbonatelier Janson uit Zutphen een 
peiling gehouden naar de drie favoriete chocolademomenten van chocoladeliefhebbers. 
Wat is het beste moment van de dag om te genieten van chocolade? En welke chocolade 
is het populairst? 

Drie perfecte chocolademomenten
Chocolade is het populairst ʻs avonds tijdens het tv kijken, maar liefst twee derde van de 
ondervraagden geeft aan dan het meest te genieten van deze heerlijkheid. Het tweede 
favoriete chocolademoment is de bekende ʻvier uur middagdipʼ. Ook ʻs ochtends om 
11.00u is chocolade een welkome traktatie. 

Chocolade gelegenheden
Chocolade is erg populair op de feestdagen. Bonbons zijn niet weg te denken na het 
kerstdiner, Pasen gaat niet voorbij zonder chocolade eieren en iedere moeder wordt blij 
van een lekker stuk chocolade speciaal voor haar. Ook op verjaardagen komt er vaak een 
schaaltje bonbons of chocolade uit de kast en het is een populair ʻkleinigheidjeʼ in 
ziekenhuizen. Voor chocolade is er altijd gelegenheid!

Mannen versus vrouwen
Opvallend is de verschillende redenen waarom mannen of vrouwen naar de chocolade 
grijpen. Vrouwen eten chocolade het liefst bij hun lievelingsserie op de bank met een kop 
thee, heel stereotype maar waar: voor en tijdens de menstruatie of als ze zich verdrietig, 
boos of gefrustreerd voelen. Chocolade is voor veel vrouwen noodzaak. Mannen kiezen 
veel bewuster voor chocolade, bijvoorbeeld bij de benzine pomp, in de sportkantine of 
tussen vergaderingen door bij gebrek aan tijd om te lunchen of dineren.

Favoriete chocolade soorten
Van de chocolade soorten is melkchocolade het populairst, vooral bij vrouwen. Opvallend 
is dat vrouwen vaker bonbons eten en chocolade voor zichzelf kopen. Mannen zijn pure 
chocolade liefhebbers als het gaat om chocolade repen of chocolade letters. Witte 
chocolade is minder favoriet.

Volgens deze peiling is er voor chocolade altijd wel een goed moment en een gelegenheid 
te creëren en is het voor iedereen een welkome traktatie!

Bonbonatelier Janson heeft voor ieder chocolademoment geschikte chocolade. Ook 
organiseert Bonbonatelier Janson workshops en demonstraties. Voor meer informatie over 
Bonbonatelier Janson in Zutphen kunt u terecht op www.bonbon.nl 
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Telefoon: 06-24 856 754
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