
Workshop CHOCOLADE  
 
De activiteitencommissie van de SdGE heeft het genoegen u uit te nodigen voor een workshop op 
zondag 25 september 2016 (ontvangst 14.45 uur) bij Chocolade Atelier De Meester aan de 
Langestraat 9 te Delden. Zie ook hun webpagina www.chocoladeatelierdemeester.nl   
 
Wij hebben de heer Jan Meen en een collega van bovengenomde chocolade-atelier bereid 
gevonden ons deze workshop te geven. Er wordt precies om 15.00 uur gestart en het eindigt om 
uiterlijk 19.00 uur. Vergeet uw schort niet !  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 45 minuten: Chocolade  
 Oorsprong 
 Bean to Bar 
 Kristaliseren/ tempereren 

 Traditionele manier / machinaal. 

 (eigen chocolade maken, voor doen) 
o Drankje nuttigen 

  
 45 minuten: Tasting 

 Proeven van chocolade 
 Beleven van oorspronkelijke chocolade. 
 Smaakcombinaties. 

  
 120 minuten: Maak je eigen chocolade  

 1 Samenstellen van orgine chocolade naar eigen chocolade (1 x 4 pers) 

 Smelten, kristaliseren en vormen vullen. 
o De meester: werkbank en achterwerkbank (marmeren blad) 

 2 Koken van bonbonvulling. (2 x 4 pers) 

 Koelen, truffelkogel vullen, dichtmaken en chocolade omhullen. 
o Banketbakkerij:  

 3 Chocoladedecoratie maken. (1 x 4 personen) 
 4 Koffie / Drankje nuttigen (1 x 4 personen) 

o Alle groepen van 4 personen doen alle 4 de onderdelen . ( no. 4 mag vaker) 
 
Afsluiten met hapje/drankje 

  

In verband met de kosten van de ingrediënten verzoeken wij u een bijdrage van € 35,- per 
persoon (alles inclusief en de zelf gemaakte zaken mogen mee naar huis worden genomen) over 
te maken. U dient dit bedrag  zo spoedig mogelijk (*) over te maken op rekeningnummer NL40 
INGB 0664 7696 91 t.n.v. SdGE en o.v.v. activiteitenmiddag 25 september 2016. 
 (*) Uw overboeking is namelijk uw inschrijving en de datum van overboeking bepaalt of u 
deel kunt nemen. Drankjes worden separaat en ter plekke in rekening gebracht.  
 
Alle ingrediënten voor een interessante, leerzame en actieve middag zijn aanwezig. Om iedereen 
voldoende aandacht te kunnen geven en het praktisch te houden is het aantal cursisten beperkt 
tot 20 cursisten. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt! 
 
Namens de activiteitencommissie, 
 
Marloes Voogsgeerd 
Boris Scholtz 
Hugo Grunder 

http://www.chocoladeatelierdemeester.nl/

