
 

 

 

 

 

 

 

Chokoladesmagning ved ”Chokoman” 

Er du og/eller din familie til god chokolade og flødeboller? Og interesseret i at høre, se og smage, hvordan 

man får det bedste resultat?? 

Så skal I tilmelde jer til 

Torsdag d. 8. september 2022 kl. 17:00 – ca. 19:30 

Beboerhuset, Øksen 33 

Tilmelding og betaling i Café Gadehjørnet skal være senest onsdag d. 17. august 2022 

Chokoman (Jørgen Gornitzka) vil føre jer ind i chokoladens verden, på en underholdende  

og let forståelig vis. Undervejs mens der smages på mere end 12 forskellige chokolader,  

kommes der vidt omkring chokolade set fra forskellige vinkler. Der fortælles i en uhøjtidelig 

 og munter tone, om hvordan man får mest ud af chokoladen i sit liv og køkken. Mange  

personlige tips og erfaringer bliver overgivet. Også forklaringen på "hvorfor chokolade er  

så sundt". 

Børn fra 8+ er også meget velkomne ifølge med en voksen. Det kræves blot, at barnet også har interesse i 

emnet og kan sidde rimeligt stille. Som Chokoman siger: 

”I forhold til barnets alder, er det egentlig mere bestemt af barnets evne til at sidde stille en times tid, hvor 

der bliver lyttet og smagt på chokolade. Det er selvfølgelig tilladt med, at de lige kan gå udenfor indimellem 

og komme tilbage. Når der er demo af flødeboller, er der meget mere fysisk action at se på” 

 

Ca. kl. 19:30 vil der blive serveret Café Gadehjørnets hjemmelavede sandwich, så ingen behøver at sidde 

og tænke på, at de skal hjem og lave mad. 

 

Pris og tilmelding: 

Kr. 65,- for beboere i Gadehavegård  

Kr. 50,- for børn, som er fyldt 8 år, men endnu ikke fyldt 18 år, ifølge med en voksen, som er bosiddende i 

Gadehavegård 

Kr. 130,-/voksne og kr. 100,-/børn gæster ifølge med en beboer fra Gadehavegård. 

 

For dette beløb vil der være: 

Fri kaffe/the/vand (1 sodavand til børn under foredraget og 1 til sandwichen)  

Fortælling og fremvisning af, hvordan man laver chokolade og flødeboller og uddelt smagsprøver. 

1 pose med 3 stk. chokolade/deltager og 1 æske med 6 stk. flødeboller/deltager. 

Café Gadehjørnets sandwich.   

 

Det er en super pris, som vi tilbyder, og som man næsten ikke kan sige nej til at deltage i.  

Værdien af ovenstående er ca. kr. 430/deltager. Prisen er den samme, uanset om man vælger at få en 

sandwich eller ej, men man er velkommen til at tage sandwichen med hjem ca. kl. 19:30. 

 

Vi håber, at vi ser mange af jer denne aften       

 

Med venlige hilsner fra 

Café Gadehjørnet og afdelingsbestyrelsen Gadehavegård 
 
PS! Nogle af billederne er illustrative.  


