
Duyse
Belgische Ambachtelijke Chocolatier 



DLiefde voor artisanale lekkernijen
Zondig zoet of suikervrij maar altijd met volle smaak: de chocoladelekkernijen van Duyse doen hun reputatie alle eer aan. 
Duyse is dan ook dé ambachtelijke fabrikant van suikervrije en gewone pralines in België. Dit familiebedrijf waakt al twee generaties 
over de vakkundige bereiding van mondstrelende chocolade. Sinds kort staat de derde generatie klaar om het roer over te nemen. 
Met een vakkundig productieproces en een sterk uitgebreide distributie naar klein- en groothandel, verenigingen, cateringbedrijven en 
horecazaken wordt u bij Duyse op uw wenken bediend.



DLiefde voor ambacht
Alle pralines van Duyse vormen staaltjes van hoogstaand ambachtelijk werk. Geraffi neerde smaken ontstaan immers niet zomaar. 
Pas op het juiste moment van kristallisatie kan de chocolade worden verwerkt tot een optimaal smakenpallet.
Wenst u pralines op maat? Duyse creëert op uw aanvraag chocoladen juweeltjes, aangepast aan de wensen of smaken van uw klanten. 
Hebt u het liever wat minder gesuikerd? Duyse heeft de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd als topproducent van suikervrije 
pralines ... voor fi jnproevers. 



Liefde voor kwaliteit 
Duyse werkt uitsluitend met 100% pure Belgische chocolade van Callebaut. Voor de vulling of garnering komen alleen de beste en meest 
natuurlijke ingrediënten met een zo lang mogelijke bewaartermijn in aanmerking. 
Uiteraard voldoet ook het productieproces aan de strengste kwaliteitsnormen. Zo bent u keer op keer zeker van echte artisanale pralines 
van de beste kwaliteit. 



Liefde voor light
Wie denkt aan Duyse, denkt ook aan light. De light-pralines van Duyse zijn gezoet met maltitol en bevatten een minimum aan plantaardige 
vetten. Het resultaat? Cholesterolarm, suikervrij, 40% minder calorieën maar toch 100% rijk aan smaken ... 
De light-pralines zijn dus niet alleen geschikt voor diabetici. 
Ook zoetekauwen die enkele kilootjes willen vermageren, vinden beslist hun gading. 



D Liefde voor light

SV 1 
blokje

s.v marsepein

SV2
amsterdam

malfi l m

SV3 puur
strik

malfi l m

SV4 melk
blad

malfi l m

SV5 melk
kroon

malfi l w 

SV6 puur
kroon
malpra

SV7
trimandel

malpra 

SV8 puur
blokje

malfi l m



D Liefde voor light

SV 9 puur
ton

malfi l w 

SV 10 melk
paardje
malfi l m

SV 11 puur
paola

malfi l m

SV 12 wit
strik

malfi l w 

SV 13 wit
blad

malfi l m 

SV 14
zeefruit 

SV 15
assortiment doos pralines 

2 kg



Liefde voor diversiteit
Met meer dan 60 verschillende gesuikerde pralines en meer dan 10 verschillende light-variaties is Duyse dé Belgische ʻpralinespecialistʼ. 
Denk bijvoorbeeld maar aan hun befaamde crocanten: overheerlijke chocoladeplaatjes met stukjes geroosterde hazelnoot, of gepofte rijst 
voor de suikervrije versie.



D Liefde voor diversiteit

n° 1 melk
rechthoeksoort

moccabotercrème
krokant

n° 2 melk
rond

moccabotercrème

n° 5 puur
rond

moccabotercrème

n° 6 puur
 paardekop

praliné

n° 20 melk
cuvetje

praliné - hazelnoot

n° 22 puur
spits

extra fi jne praliné

n° 23 melk
spits

extra fi jne praliné

n° 25 melk
ovaal

fi jne praliné
amandel



D Liefde voor diversiteit

n° 36 melk
strik

praliné

n° 38 melk
vierkant
sinaas

n° 40 melk
egel

advocaat botercrème

n° 42 melk
ton

advocaat

n° 46 puur
kroon
aarbei

n° 47 puur
ster

vanille

n° 53 melk
spits

extra fi jne praliné

n° 84 melk
ovaal

aardbei - botercrème



D Liefde voor diversiteit

n° 3 wit
rond

mocca

n° 4 wit
spits

praliné

n° 12 wit
vierkant

praliné krokant

n° 15 wit
strik

praliné

n° 28 wit
champagnekurk

praliné

n° 29 wit
rechthoek blad
groene appel

n° 49 wit
rond

pistache

n° 83 wit
ovaal

pistache - botercrème



D Liefde voor diversiteit

n° 82 puur
vierkant

sinaaspraliné
sinaasschijfje

n° 54 melk
staafje

marsepein-vruchten

n° 101 puur
rechthoek

rhum-botercrème

n° 104 puur
hoefi jzer
advocaat

n° 106 puur
druif

praliné krokant

n° 107 puur
cuvette
caramel

n° 108 puur
ton

framboos

n° 109 puur
blad

zachte praliné



D Liefde voor diversiteit

n° 110 marbré
blad

zachte praliné

n° 111 melk
blad

zachte praliné

n° 114 melk
blokje

praliné krokant

n° 115 puur
blokje

marsepein krokant

n° 116 marbré
rond

natuur marsepein

n° 117 melk
hoefi jzer

zachte praliné

n° 118 melk
vierkant

koffi e-mocca

n° 119 puur
vierkant

marsepein-amandel



D Liefde voor diversiteit

n° 81 wit
vierkant

moccapraliné
koffi eboon

n° 128 wit
blokje

praliné krokant

n° 133 wit
roos

framboos-botercrème

n° 140 wit
mais

praliné krokant

n° 142 wit
druif

praliné krokant

n° 193 wit
blokje

krokant-vanille-boter

n° 196 wit
blokje

moccapraliné

n° 198 wit
blokje

moccapraliné
hazelnoot



D Liefde voor diversiteit

n° 121 wit-puur
noot

zachte praliné

n° 122 wit melk
noot

zachte praliné

n° 124 puur
hartje

natuur marsepein

n° 130 puur
blokje

praliné krokant

n° 129 melk
cuvet

opgespoten praliné

n° 127 melk
pet

ganache

n° 126 puur
markiezin

vanille-lopend

n° 125 puur
cuvet

opgespoten praliné



D Liefde voor diversiteit

n° 131 melk
paardekop

praliné

n° 134 puur
pet

caramel-botercrème

n° 135 melk
roos

caramel-botercrème

n° 136 melk
mais

praliné krokant

n° 137 marbré
mais

praliné krokant

n° 141 melk
druif

praliné krokant

n° 143 puur
médaillon

mocca

n° 194 puur
blokje

krokant
vanille boter



D Liefde voor diversiteit

AS ZV
zeevruchten met praliné

2 kg

AS CR
crocanten melk, wit en puur

2 kg

AS P
15 verschillende soorten

1,5 kg

AS 2
assortiment pralines 

2 kg



D Alle Duyse-producten kunnen verpakt worden 

volgens uw eigen wensen: in blanco bulkdozen,

in standaard ballotins met uw wikkel of die van Duyse, 

onder uw eigen merknaam in een speciale verpakking, ... 

Welke verpakking u ook kiest, de inhoud smaakt altijd naar meer.  



Duyse Pralines nv
Zone Kleine Akker

Zavelstraat 33
9190 Stekene - België

Tel: +32 (0)3 789 04 34
Fax: +32 (0)3 789 19 02

e-mail: sales@duysepralines.be
Internetsite: www.duysepralines.beDco
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