Vánoční čokomlsání - ZRUŠENO
Na čtvrtek 10. prosince je plánovaná degustace čokolády s přednáškou od 18 hodin
v Divadelním klubu v Poličce. Na závěr letošního zvláštního roku a zároveň roku 15. výročí
vzniku Ekocentra Skřítek chceme život zpestřit Vánočním čokomlsáním.
Máte ojedinělou příležitost ochutnat nejkvalitnější čokolády. Přirovnala bych to k vínu –
nebudeme chutnat obyčejné čokolády (krabicáky), ale opravdu kvalitní výrobky (ledová,
slámová a výběrová vína).
Degustací bude provázet Ing. Eva Janečková, která již 15 let přednáší pro školy a školky
nejen o Království čokolády. Úzce spolupracuje s ČokoBankou.cz, která již od roku 2009 pro
české a slovenské čokogurmány vybírá to nejlepší ze světa čokolády a umožňuje jim rychlé
dodání vybraných pochoutek.
Náplň přednášky:
❖ původ a historie čokolády
❖ jak se čokoláda vyrábí
❖ seznámení s nejlepšími světovými výrobci čokolády
❖ degustace luxusních čokolád z dílen skutečných mistrů tohoto oboru
❖ co to je kakaový čaj
❖ vliv čokolády na zdraví
Tento zážitek je určen pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do tajů zrodu pravé čokolády a
kteří se chtějí nechat unášet nádhernými vůněmi a rozmanitými chutěmi.
Degustace výběrových čokolád je originálním zážitkovým zpestřením předvánočního
času a také zajímavým nápadem pro setkání s přáteli, či pořízení nezvyklého dárku.
Vše bude doprovázet multimediální prezentace.
Po přednášce bude čas i na dotazy a možnost pořídit výborné čokoládové dárky – výběr
z mnoha druhů čokolád (ze zkušenosti doporučuji delikátní tradiční francouzské kakaové
lanýže, chuťově i cenově bezkonkurenční).
Vstupné 260 Kč (neváhejte, většinou se cena pohybuje v rozmezí 390 až 800 Kč). Pro
účastníky přednášky je připraven ještě dárek ve formě kuponu na 5% slevu na e-shopu
www.cokobanka.cz.
Tentokrát je potřeba se předem závazně přihlásit do 3. 12. (včetně), kvůli zajištění
dostatečného množství degustačních vzorků čokolád, na telefon 731 563 819.
Přijďte prožít nevšední zážitek - uvidíte, ochutnáte, ucítíte.
Vzhledem k současné situaci sledujte web www.ekocentrumskritek.cz či
www.divadelniklub.cz, zda bude už povoleno uskutečnění této degustace. Pokud bychom
přednášku v daném termínu uskutečnit nemohli, nezoufejte, bude přesunuta na jaro, nejspíš na
únor.
Srdečně všechny zvu.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

