Brussel – Tour & Taxis
22 – 24 februari 2019
Persbericht

Zo veel redenen om naar het
Chocoladesalon van Brussel te komen!
Het Chocoladesalon, dat is elk jaar opnieuw hét grote feest van de chocolade in al zijn vormen en
gedaanten.
Lekkerbek, fijnproever of gewoon nieuwsgierig? Jong of minder jong? Deze zesde editie van het
Chocoladesalon zal u ongetwijfeld weten te verrassen!
Laat uw smaakpapillen verwennen!
 Ga langs bij onze vele exposanten en ontdek hun nieuwste creaties: van pralines tot tabletten en
chocoladepatisserie ...
 Praat met onze 'Bean to Bar'-chocolatiers: zij gingen zelf de bonen selecteren in de verschillende
productielanden om er vervolgens in hun eigen atelier de lekkerste chocolade van te maken.
 Probeer verrassende combinaties van chocolade en bier, koffie, wijn, whisky, rum ...
 Doe mee aan de patisserieworkshops.
Leer bij!
 Volg stap voor stap de recepten van de beste chefs (meestal sterrenchefs). Zij delen hun geheimen
tijdens de live demonstraties in de Pastry Show.
 Neem deel aan de conferenties over verschillende thema's rond chocolade en cacao (op het
podium).
 Ontdek de landen waar chocolade wordt geproduceerd, zoals Peru, de Dominicaanse Republiek,
Kameroen en Madagaskar.
Het oog wil ook wat!
 Ga zeker kijken naar de spectaculaire modeshow met chocoladejurken, want die laat niemand
onberoerd. De jurken zijn stuk voor stuk unieke creaties, gemaakt door duo's van stylisten en
chocolatiers. De modeshow is er elke dag om 17 uur.
 Bezoek de fototentoonstelling van Géraldine Martens rond het thema 'Chocolade als materie'.
Wedden dat het water u nu zeker in de mond loopt?
Met de kinderen?
 Laat hen zelf aan de slag gaan als een echte chef onder leiding van leerling-chocolatiers.
Professioneel actief in de chocolade- en cacaosector?
 Op vrijdag 22 februari wordt in het hart van het Salon een b2b-ruimte opgesteld voor de eerste editie
van het International Forum – Cocoa & Chocolate met tal van professionele sprekers. Inschrijven is
verplicht en kan via e-mail aan salonduchocolatevent@gmail.com.

Nog een extra reden nodig om het Salon te bezoeken?
 Op vrijdag 22 februari is er op elk uur een doos pralines van The Belgian Chocolate House te
winnen (op het podium).
 Tijdens de drie dagen van het Salon maakt u aan de stand van Peru kans op een reis van één week
naar Peru om ter plaatse kennis te maken met de cacaoproducenten.

Info en programma op de website: https://brussels.salon-du-chocolat.com/?lang=nl

Ontdek het filmpje over het Salon via https://youtu.be/Lq61M-FUJUw

Praktische info:
Tour & Taxis – Sheds 3 en 4 – Havenlaan 86c / 1000 Brussel
Van vrijdag 22 februari tot zondag 24 februari 2019
Geopend van 10 tot 19 uur op vrijdag en zaterdag / van 10 tot 18 u op zondag
Openingsavond: donderdag 21 februari 2019 om 19 uur
Website: https://brussels.salon-du-chocolat.com/?lang=nl
Facebook: www.facebook.com/SalonChocolatBE
Instagram: www.instagram/salonduchocolat
Twitter: @salonchocolat
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