
COVID-19 treft chocolaterie Arti-choc
De feestdagen staan voor de deur. Covid-19 raakt ook de chocoladesector. Bij Arti-choc in Vos-
selaar stak COVID-19 hier ook een stokje voor. “In juli ging onze winkel terug open en zelfs toen  
bezochten slechts  één of twee klanten onze winkel. Zonder onze online webshop zou dit een 
fiasco zijn”, zegt chocoladespecialist  Peter Michielsen. 

Peter Michielsen (59) 
is chocolatier in hart 
en nieren. Hij runt 
sinds 2002 Arti-choc, 
een lokale chocolat-
erie in het hartje van 
de Kempen: Vosselaar.              
Arti-choc biedt artisan-
ale chocoladefiguren en 
pralines aan groothan-
dels en particulieren.

Assortiment voor Jan en alleman
Jaarlijks heeft Arti-choc een seizoengebonden 
chocoladeassortiment. December en Pasen zijn 
de drukste periodes. Arti-choc biedt ook fairtrade, 
ruby, lactose- en suikervrije chocolade. Klanten 
komen naar onze winkel voor de lekkere geur van 
chocolade. Voor klanten die geen tijd hebben tijdens 
de winkelopeningsuren is er een automaat met onze 
producten 100% coronaproof en 24/7 beschikbaar.

‘Vosselaarse voskes’
In samenwerking met de gemeente Vosselaar 
ontstonden de chocolade ‘voskes’. Dit zijn kleine 
ovalen chocoladefiguren met een vos erop afge-
beeld. Ze zijn zowel in pure- en melkchocolade als 
in witte chocolade en ruby chocolade beschikbaar.

Chocolade in lockdown
Elk jaar organiseert Arti-choc chocoladebeurzen 
voor groothandels en bakkers. Zij bestellen hier 
de gewenste figuren voor hun zaak. Dit jaar 
was er geen beurs door COVID-19. “Particuler-
en bezoeken amper nog de winkel. Bestellingen 
van groothandels werden gehalveerd. Enkel 
bakkers bestellen hetzelfde als de voorbije jaren.     
Sinds maart 2020 hebben wij een on-
line webshop met onze chocoladepro-
ducten.”, vertelt Peter. Vanaf 25 euro en bin-
nen een straal van 15 km is de levering gratis.  

Nog geen lekker cadeau voor de feestdagen? 

Bezoek onze winkel, online webshop of gebruik 
onze 24/7 chocolade-automaat.

Creatief met Callebaut
Drie elementen staan centraal bij Arti-choc: choco-
lade, ambacht en creativiteit. U vindt Peter Michiels-
en dagelijks in zijn atelier. Hij werkt hier aan een 
scala van chocoladefiguren met Belgische Callebaut 
chocolade. De mogelijkheden zijn oneindig. Van 
bedrukte foto’s met eetbare inkt tot erotische choc-
olade. Kortom een aanbod om u tegen te zeggen. 

Hofeinde 175 - 2350 Vosselaar014 61.67.09
Info@arti-choco.bewww.arti-choc.be
Alle dagen open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur
Woensdag en zondag gesloten

Peter Michielsen, zaakvoerder Arti-choc

Chocolade ‘voskes’ coronaproof gemaakt en verpakt

Winkelassortiment van o.a. melkchocolade en ruby chocolade
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