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F
oi na pequena mas belíssima ilha do Príncipe, no 
arquipélago são-tomense, que Cláudio Corallo, um 
italiano de 55 anos nascido em Florença, se estabeleceu 
para se refugiar da guerra civil que se instalara na 
República Democrática do Congo, onde estava a 

recuperar duas plantações de café.
Tudo começou em 1998 quando conheceu Elisabete (Bettina), filha 
de um diplomata português, que o levou para a capital de São 
Tomé, considerada a ilha do chocolate devido à produção de cacau 
nos tempos coloniais.
Actualmente, os Corallo são famosos pelo seu chocolate de 
primeira qualidade disponível, apenas, nas lojas de luxo no Mundo 
inteiro.

A ORIGEM
No ano de 1819 o rei D. João VI ordenou o transplante de pés de 
cacaueiro, da região da Baía no Brasil, para São Tomé de forma a 
proteger as plantas. Quase dois séculos depois, Cláudio Corallo, 
ao deambular pela floresta, deparou-se com as plantas originais, 
conhecidas como “Monko”. A formação em agronomia tropical 
ajudou-o a perceber que daquelas plantas seria possível obter o 
melhor cacau do Mundo. E assim, após vários anos de pesquisa, 
foi atingida a perfeição. Nas plantações do Príncipe o cacau nasce, 
e após a secagem, percorre mais de 100 quilómetros até São 
Tomé, onde se dá a torrefacção, e posteriormente o descasque na 
herdade Nova Moca.

O MELHOR CACAU DO MUNDO
É a perfeição em forma de grão. Uma pepita pouco maior que uma 
azeitona, com genuíno sabor a cacau. É 100% do mais puro cacau. 
Os chocolates de Cláudio Corallo não são apenas conhecidos pela 
qualidade das suas plantas, mas também pelos métodos que 
Cláudio adaptou, para o aperfeiçoamento das plantas, durante 
estes trinta anos de experiência. O produto acabado tornou-se uma 
marca de referência.

I
t was in the small but beautiful island of Principe in the 
archipelago of Sao Tome that Claudio Corallo, a 55 year-old 
Italian born in Florence, settled to escape the civil war in the 
Democratic Republic of Congo, where he was recovering 
two coffee plantations.

It all began in 1998 when he met Elizabeth (Bettina), daughter of 
a Portuguese diplomat, who took him to the capital of Sao Tome, 
considered to be the island of chocolate due to cocoa production 
in colonial times.
Currently, Corallo Chocolate is famous for its top quality 
available only in luxury shops in the whole world.

THE ORIGIN 
In the year 1819 the King Joao VI ordered the transplant of 
cocoa from the region of Bahia in Brazil to Sao Tome in order 
to protect the plants. Almost two centuries later, as Claudio 
Corallo wandered through the forest, he met the original plants, 
known as “Monko.” His training in tropical agronomy helped him 
realize that from those plans it would be possible to obtain the 
best cocoa in the world. And so, after several years of research, 
perfection has been reached. In the plantations of the Principe, 
cocoa is born, and after drying, travels over 100 miles to Sao 
Tome where roasting and later shelling happen at New Moca 
homestead.

THE BEST COCOA IN THE WORLD
It’s perfection in the form of grain. A little nugget, not bigger 
than an olive, with a genuine cocoa flavour. It is 100% pure 
cocoa. Claudio Corallo’s Chocolates are not only known for the 
quality of their plants, but also by the methods that Claudio 
has adapted to improve the plant, during these thirty years of 
experience. The finished product has become a benchmark.
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CHOCOLATE GOURMET
Cláudio Corallo inaugurou em Junho de 2008 a sua 
primeira loja em Lisboa. Bettina e Ricciarda Corallo são as 
responsáveis pela loja, onde tudo é chocolate. Este cheiro 
inebriante torna este espaço inconfundível. A simplicidade 
da sua decoração tem como propósito valorizar a 
qualidade da oferta. As próprias embalagens reflectem 
a filosofia da marca que se prende na simplicidade, na 
preservação do produto e no respeito pelo ambiente. A 
gama é variada. Existe a “100% Cacau”, em barra, “favas” 
e em “Nibs”, pequenos pedacinhos de cacau torrados. 
Depois, menos intenso, um “80% de cacau”, com 20% de 
açúcar cristalizado e um “75% cacau”. Cláudio Corallo 
junta chocolates com frutos cristalizados em duas 
variedades: laranja e gengibre… uma delícia!   

Os chocolates Corallo são feitos por processos manuais, 
sem adição de aromas. Os bombons têm apenas uma 
variedade, integrando o destilado de polpa de cacau.
 
Cláudio Corallo é, também, sinónimo de café. A loja 
disponibiliza uma caixa de degustação de café Arábica com 
chocolate. 
São muitos os apreciadores dos chocolates Corallo, desde 
os Estados Unidos até ao Japão, passando por Itália, 
França, Áustria, Hungria e claro Portugal. A loja em Lisboa 
já conquistou muitos fãs, mesmo entre os mais pequenos, 
com o gelado de chocolate que incorpora o 100% de cacau.  

Os chocolates Corallo são sem dúvida dos melhores do 
Mundo, com um conceito inovador, onde só o mais puro 
chocolate tem destaque. São um must have em qualquer 
altura do ano.

GOURMET CHOCOLATE
Claudio Corallo opened in June 2008 his first store in 
Lisbon. Bettina and Ricciarda Corallo are responsible 
for the store, where everything is chocolate. This 
intoxicating scent makes this area distinctive. The 
simplicity of its decor aims to enhance the quality of 
supply. Even the packaging reflect the brand philosophy: 
simplicity, product preservation and respect for the 
environment. The range is varied. There is “100% Cocoa” 
bar, “beans” and “Nibs”, small bits of roasted cocoa. 
Then, less intense, “80% cocoa”, with 20% of granular 
sugar and “75% cocoa.”  Claudio Corallo joins candied 
fruit with chocolate in two varieties: orange and ginger 
... delicious!

Corallo’s chocolates are made by manual processes, 
with no added flavorings. The bonbons have only one 
variety, integrating the distilled pulp of cacao.

Claudio Corallo is also synonym of coffee. The store 
offers a tasting box of Arabica coffee with chocolate.
There are many lovers of Corallo’s chocolates, from the 
United States to Japan, passing through Italy, France, 
Austria, Hungary and Portugal, of course. The store 
in Lisbon has won many fans, even among kids, with 
chocolate ice cream that incorporates 100% cocoa. 

Corallo’s chocolates are undoubtedly the best in the 
world, with an innovative concept, where only the purest 
chocolate has a spotlight. They are a must have at any 
time of year.

13
STP AIRWAYS

INFLIGH TMAGAZINE

�������	
���� �������	�������� ����������������


