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The Guylian love history
Guy Foubert, geboren in 1938 te Sint-Niklaas, was een
gepassioneerde Belgische chocolatier gekend voor zijn
handgemaakte truffels. Wanneer Guy met Liliane
trouwt in 1958 vereeuwigen ze hun passie voor hun
liefde en chocolade door hun voornamen samen te
voegen tot één: Chocolaterie Guy-Lian.
Het jonge koppel creëerde voor het eerst pralines in de
vorm van zeevruchten. Guy stelde het recept samen van
onze iconische hazelnootpralinévulling; Lilliane zorgde
voor de artistieke toets en ontwierp de prachtig
gemarbreerde schelpvormen. De donkere, witte- en
melkchocolade vloeien in elkaar over, net zoals de levens
van de twee geliefden en zo vertelt elk Zeevrucht
chocolaatje dit onsterfelijke verhaal vol romantiek.

Guylian als onderneming
Guylian wordt over meer dan 120 landen verkocht, zowel in
Europa als Azië, Australië en Amerika en zit in de top-10
bestverkopende voorverpakte chocolademerken.
Je kan ons overal ter wereld vinden in supermarkten,
hypermarkten, delicatessezaken, tankstations,
dagbladhandelaars en in onze beroemde Guylian Belgian
Chocolate Cafés. Ontdek ook onze exclusieve Duty Free
collectie in Travel Retail of taksvrije winkels.
Alle Guylian chocolade wordt in Sint-Niklaas
geproduceerd waar onze Meester Chocolatiers tot 75
ton per dag produceren in een productie-eenheid van
27.000m². Dit stelt Guylian in staat om een wereldwijde
omzet van 80 miljoen euro te halen en verzekert onze
positie als één van Belgiës leidende chocolademerken.
Guylian stelt ongeveer 250 mensen tewerk in Sint-Niklaas
en heeft kantoren in Groot-Brittannië, Duitsland en
Spanje/Portugal.
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Project Cocoa
Met Project Cocoa, dat deel uitmaakt van de Cocoa Horizons Foundation,
verbindt Guylian zich ertoe om de leefomgeving van de cacaoboeren
en hun gemeenschappen te verbeteren door het promoten van
duurzaam ondernemen, de productie te verbeteren, de gemeenschappen
te helpen ontwikkelen en de natuur alsook de kinderen te beschermen.
Zo hebben we allemaal baat bij een duurzame toekomst.
Het is de ambitie van Guylian om 100% duurzame cacao
te gebruiken tegen 2025.
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Sinds 1998 is Guylian de hoofdsponsor van Project Seahorse,
in totaal werd er al €2 miljoen gedoneerd voor hun programma’s.
Guylian hielp mee enkele van Project Seahorse’s belangrijkste projecten te
verwezenlijken waaronder het instellen van beschermde zones en het in
werking laten treden van een internationaal handelsverbod op
beschermde dieren (CITES). Guylian helpt zo ook de boodschap te
verspreiden rond het belang van de bescherming van zeepaardjes via de
miljoenen doosjes die jaarlijks verkocht worden.

Onze unieke Hazelnootpralinévulling

Het iconische recept voor onze huisbereide geroosterde
hazelnootpralinévulling werd door onze stichter, Guy Foubert,
samengesteld en wordt tot op vandaag gebruikt door onze
Meester Chocolatiers. Verse mediterraanse hazelnoten worden
op artisanale wijze geroosterd in koperen ketels. Onze
ervaren Meester Pralineurs waken zorgvuldig over de
hoeveelheid suiker en de temperatuur tot de hazelnoten
perfect gekarameliseerd zijn.

De Beste Belgische Chocolade
Guylian creëert al zijn heerlijke pralines met enkel de
beste Belgische Chocolade, afkomstig van
West-Afrikaanse cacaobonen die aan onze hoge eisen
voldoen. Zo moeten de cacaobonen op een duurzame
manier geproduceerd en verwerkt worden en moet de
producent niet alleen voldoen aan de strengste
voedselveiligheidsnormen maar ook meehelpen de
levensstandaard van cacaoboeren te verhogen.

Guylian Master’s Selection
134g doos met 20 premium pralines
met 10 verrassende smaken.

Guylian Master’s Selection Rood 134g
Code: 174/006

Guylian Master’s Selection Goud 134g
Code: 171/006

Geniet van onze Guylian Master’s collectie, gemaakt met de
expertise en creativiteit van onze Guylian’s Master chocolatier
waarbij enkel zorgvuldig geselecteerde ingrediënten gekozen
zijn, gegoten in een overheerlijk recept.

240g doos met 36 elegante premium pralines met 12
verrassende smaken.

Guylian Master’s Selection Rood 240g
Code: 175/008

Guylian Master’s Selection Goud 240g
Code: 173/008

Zeevruchten
De Zeevruchten zijn Guylian’s iconen.
De vierkante doos heeft wereldwijd reeds ontelbare harten
veroverd. De Zeevruchten zijn het ideale geschenk en een
synoniem met Guylian. Elke praline is gevuld met de
originele hazelnootpralinévulling.

Guylian Zeevruchten 65g
Code: 351/024

Guylian Zeevruchten 250g
Code: 706/012

Guylian Zeevruchten 500g
Code: 350/006

Tins

Guylian’s La Trufflina & Opus

Geef het meest luxueuze geschenk met onze prachtige
tinnen dozen. Door de tinnen doos krijgt uw verpakking
onmiddellijk een statige uitstraling. Binnenin kan je onze
geliefde zeevruchten met originele hazelnoot pralinévulling,
ons Opus assortiment of ons La Trufflina assortiment
terugvinden.
Guylian Zeevruchten Tin 250g
Code: 352/012

La trufflina, Guylian’s fijnste truffels, gevuld met een
romige chocoladetruffelvulling
en omgeven in een schelp van witte, melkof donkere Belgische chocolade.
Elke truffel is bekleed met
chocoladevlokjes, elegant
gepresenteerd in een papieren cupje.

Guylian Zeevruchten Tin 500g
Code: 707/006

Guylian Opus Tin 360g
Code: 273/006

Guylian La Trufflina Tin 360g
Code: 255/506

Guylian’s Opus pralines staan garant aan een
symfonie van smaken. Het Opus assortiment
bestaat uit de meest elegante meesterwerkjes met
maar liefst acht unieke smaken zoals Cappuccino
Crème, Peer en Mango en uiteraard is er ook een
praline met Guylian’s originele Pralinévulling.

Assortimentsdozen

Geschenkverpakkingen

Geef een exclusieve variëteit aan smaken met
“Les Exclusives”. Heerlijke Zeevruchten, La Trufflina truffels
en Opus pralines, verzameld in een luxueuze
geschenkdoos.

Schenk het perfecte cadeau met deze wonderlijke
Guylian geschenkverpakkingen. Ieder gevuld met de
fijnste Belgische Pralines, het ideale geschenk.

Guylian Zeevruchten Luxe Ballotin 500g
Code: 218/905
Guylian Les Exclusives 305g
Code: 620/012

Guylian Zeevruchten Luxe Ballotin 250g
Code: 206/910

Geef het ultieme geschenk met onze heerlijke
assortimentsdoos “Le Gourmet”. Geniet of schenk een
verzameling met Zeevruchten pralines en het Opus
assortiment. Een luxueuze doos versierd met een
afbeelding van de Brusselse grote markt waarin
19 premium chocolaatjes zitten.

Guylian La Trufflina Luxe Ballotin 180g
Code: 257/510

Guylian Le Gourmet 215g
Code: 619/012

Guylian Opus Luxe Ballotin 180g
Code: 270/910

Guylian’s Temptations

Special Gifts

Individueel verpakte Chocolade Zeepaardjes,
gemaakt met 100% pure cacaoboter,
om te schenken en te delen. Gevuld met
overheerlijke Original en Dark Praliné,
Crunchy Biscuit, Caramel, Coffee en Milk Truffle.

Schenk de ultieme verrassing met onze
Guylian’s Temptations collectie. Onze
selectie van de fijnste Belgische Chocolaatjes,
gemaakt met 100% pure cacaoboter.

Guylian’s Zeevruchten Luxe Cube Box 195g
Code: 212/006
Caramel

Coffee

Guylian’s Temptations Pillow Pack 183g
Code: 663/005
Crunchy
Biscuit
Dark
Praliné

Guylian’s Temptations Tubo 316g
Code: 643/006

MilkTruffle
Original
Praliné

Guylian’s Temptations Tin 278g
Code: 664/008

Kerst
Guylian’s Temptations Kerstboom 96g
Code: 637/012

Guylian’s Temptations Xmas 124g
Code: 665/012

Vier het einde van het jaar op de Guylian
manier. Ontdek ons uniek Temptations
assortiment in verrassende verpakkingen
zoals een kerstboom of sneeuwman. Durf te
verwennen en maak Kerstmis en Nieuwjaar
extra zoet dit jaar.

Guylian’s Temptations Sneeuwman 135g
Code: 635/012

Guylian’s Temptations Ster 135g
Code: 636/009
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