Chocinella
Chocolate, Chocolate tastings, Lectures and Chocolate education.

NIEUWSBRIEF 2 – 2015
Beste Chocoladeliefhebbers,
Het is alweer enige tijd geleden dat u een berichtje van mij ontvangen hebt, maar hier is er
weer één. Het voorjaar is weer aangebroken en er staan weer volop feestdagen voor de deur.
Feestdagen waar chocolade soms sterk mee verbonden is. Voor mij dus weer de hoogste tijd
om u te laten weten waar u samen met mij van de lekkerste chocolades van de wereld kunt
genieten. Hieronder in de agenda zet ik graag een aantal chocolade-activiteiten voor u op een
rijtje. Kunt u echter niet wachten nader kennis te maken met Fine Flavor chocolade en ook
andere chocolade geheimen te ontdekken? Dan bent u morgen 29 maart tussen 12-17 uur
van harte welkom aan de Boersterweg 14 in Ten Boer voor een middag vol chocolade (€4,50
p.p.) Naast een mini-proeverij kunt u ook mijn nieuw ingerichte chocolade-expositie komen
bekijken en deelnemen aan de Paaseierentest. Ik hoop u binnenkort te mogen begroeten.
Hartelijke Chocolade-groeten
Nolda Straatman - Chocinella
Agenda:
Zondag 29 maart, Chocoladeexpositie en Miniproeverij: Pasen
Kom alvast in Paassferen, kom
proeven van de lekkerste Fine Flavor
wereldchocolades en doe speciaal
voor Pasen mee aan Chocinella's
Paaseierentest. Tussen 12.00-17.00
uur kunt u genieten van een kleine
expositie over cacao en chocolade,
uw favoriete chocolade Paasei
aanwijzen en deelnemen aan een
speciale miniproeverij. U ontdekt
waar chocolade vandaan komt, hoe
het gemaakt wordt en waar het zijn
heerlijke smaak aan ontleent.
Zondag 29 maart 12.00 - 17.00 uur,
Boersterweg 14 Ten Boer
Entree €4,50 p.p.

Chocinella - Tel: +31 (0)610646940 - Website: www.chocinella.nl - Twitter: @Chocinella.
KvK-nummer: 60219025

Chocinella
Chocolate, Chocolate tastings, Lectures and Chocolate education.

Zaterdag 4 april Start expositie 'Van Houten's Cacao',Tolbert
Vanaf zaterdag 4 april zijn in de Cazemierboerderij in Tolbert diverse stukken uit de collectie
van Rikus van Houten te zien over chocolade- en cacaomaker Van Houten. De expositie gaat
die dag om 13.30 uur van strart. Meer informatie en openingstijden:
www.cazemierboerderij.nl
Zaterdag 18 april Streekproductenmarkt Verhildersum Leens en Zaterdag 25 april
Streekproductenmarkt Ewsum Middelstum
Bij Chocinella kunt u terecht voor de lekkerste chocolades van de wereld. o.a. van Michel
Cluizel, Original Beans, Marou en Raw chocolate van Pacari. Kom proeven en trakteer u zelf
op één van deze Fine Flavor chocolades.
De streekproductenmarkt wordt elke 3e zaterdag van de maand gehouden van 10.00-16.00
uur, Dijkstilsterweg 4, Leens.
De streekproductenmarkt bij Ewsum wordt gedurende de zomermaanden op de vierde
zaterdag van de maand gehouden van 10.00-16.00 uur, Oosterburen 1, Middelstum
Maandag 27 april Chocolade-expositie en Miniproeverij: Koningsdag, Ten Boer
Laat u meevoeren door de wereld van chocolade. Tussen 12.00-17.00 uur kunt u genieten
van een kleine expositie over cacao en chocolade en deelnemen aan een speciale miniproeverij. U ontdekt waar chocolade vandaan komt, hoe het gemaakt wordt en waar het zijn
heerlijke smaak aan ontleent.
Zondag 29 maart 12.00 - 17.00 uur, Boersterweg 14 Ten Boer
Entree €4,50 p.p.
Zondag 10 mei Moederdag-Chocoladeproeverij, Boersterweg 14 Ten Boer
Speciaal voor Moederdag organiseert Chocinella een bijzondere Chocoladeproeverij. Niet
alleen leuk om zelf alles over chocolade te weten te komen, maar ook leuk als cadeau voor
Moederdag. U maakt kennis met Fine Flavor chocolade en proeft van de lekkerste
chocolades ter wereld.
De proeverij vindt plaats aan de Boersterweg 14 in Ten Boer en start om 14.00 uur en zal
ongeveer twee uur duren. Bij de middag is inbegrepen: koffie/thee, workshopmaterialen en
een kleinigheidje om thuis van na te genieten.
Kosten: €17,50 p.p. 2e kaartje €15,-

Chocinella - Tel: +31 (0)610646940 - Website: www.chocinella.nl - Twitter: @Chocinella.
KvK-nummer: 60219025

