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Collectie verkrijgbaar in de winkel vanaf 10 oktober 2022 
 

Halloween: griezelig lekkere Leonidas-chocolade! 
Smullen geblazen voor alle lieve kleine (en grote) monsters 

 
Wie Halloween zegt, zegt verkleden, anderen doen schrikken, snoep ... en geluksmomenten met vrienden 
en familie. En dan is Leonidas natuurlijk graag op de afspraak! 
 
Nieuwe gruwelijk schattige zakjes 
 

 
 
Voor Halloween laat Leonidas alle kinderen schrikken met een 
angstaanjagende, maar ook wel schattige verpakking. We kiezen voor 
een mooie achtergrond en een spookje op de hoes van het zakje: de 
perfecte verpakking voor heerlijke Halloweenlekkernijen. 
 
 
 
 

Onze Halloweenballetjes zijn er weer om u in de luren te leggen 
 

Door het grote succes bij onze jongste klanten blijven de smaken 
van onze Halloweenballetjes dit jaar ongewijzigd: 
• Halloweenballetje met melkchocolade en knisperende praliné. 
• Halloweenballetje met melkchocolade en hazelnotenpasta. 
 
 

Jong en oud zullen vast ook door de knieën gaan voor de andere Leonidas-verleidingen, zoals de 
pompoenlolly’s, de pompoenen in gekleurde witte chocolade om te vullen met pralines, of de 
pompoentjes in marsepein. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



OVER LEONIDAS 

Sinds 1913 wil Leonidas geluksmomenten creëren door de luxe van chocolade voor iedereen 
toegankelijk te maken. Met meer dan 1300 verkooppunten in 40 landen is Leonidas door de jaren heen 
het favoriete pralinemerk van de Belgen geworden. Nieuwe smaken en seizoenproducten vinden telkens 
weer hun plaats naast het ruime assortiment van klassieke pralines, truffels en napolitains. Leonidas 
maakt zijn creaties uitsluitend op basis van Belgische chocolade met 100% pure cacaoboter en zonder 
palmolie. Ook de andere ingrediënten zijn met de grootste zorg geselecteerd. Sinds 1 oktober 2021 
gebruikt Leonidas enkel nog gecertificeerde cacao voor al zijn chocoladeproducten. Zo draagt het merk 
bij tot betere werk- en levensomstandigheden voor meer dan 2000 boeren overal ter wereld. 

Ontdek meer op www.leonidas.com. Leonidas: een doosje vol geluk. 
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