
Del 9 a l’11 de novembre, apunta’t al...

ESPAI INFANTIL

ESPAI TAST

Durant tres dies podràs descobrir l'apassionant 
món de la xocolata de la mà dels millors expositors 
artesans i d'un ampli ventall d'activitats:

Horari continuat de 10 a 20 h.

Més informació: www.mostraxocolata.cat Telèfon: 93 317 25 38

ESCENARI PRINCIPAL
Divendres Dissabte Diumenge
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En aquest espai de 200 m² els nens i nenes podran gaudir d’un circuit d’activitats amb les que aprendran la història de la xocolata i el cacau: la llegenda de la 
xocolata, decoració d’ous de Pasqua, dibuix amb xocolata, balls, tallers periodístics amb La Vanguardia i moltes més activitats dissenyades pels visitants més 
petits de la Mostra. 

Insectes comestibles i xocolata (divendres 10 h.) / Flors comestibles i xocolata (dissabte 10 h.) / Germinats i xocolata (diumenge 10 h.)
Cafè i xocolata (divendres, dissabte i diumenge a les 11,30 h. i a les 12,30 h.)
Formatge i xocolata (divendres, dissabte i diumenge a les 13,30 h. i a les 14,30 h.)
Vi dolç i xocolata (divendres, dissabte i diumenge a les 16 h. i a les 17 h.)
Espumosos i xovolata (divendres, dissabte i diumenge a les 18 h. i a les 19 h.)

Divendres, dissabte i diumenge en horari continuat.

Entrada: 8 € amb 2 xoco€uros de regal Menors 12 anys, majors de 65 i persones discapacitades: 4 € amb 1 xoco€uro de regal Preus especials per a grups 

Video: Descobreix el món de la xocolata

Màgia: Instants

Inauguració oficial de la Mostra

Tast a cegues

Cinema “Gracias por el chocolate”

Màgia: Instants

Tast a cegues

Conta contes amb Lucrecia

Titelles: La casa de xocolata

Actuació musical amb Lucrecia

Demostració finalistes Campionat Santapau

Demostració finalistes Campionat Santapau

Demostració finalistes Campionat Santapau

Cuina amb xocolata: Sergio Ruiz

Cuina amb xocolata: Sergio Ruiz

Cuina amb xocolata: Sergio Ruiz

Cuina amb xocolata: Sergio Ruiz

Salses i sopes fredes: Xavier Fàbrega

Salses i sopes fredes: Xavier Fàbrega

Video: Descobreix el món de la xocolata

Màgia: Instants

Tast a cegues

Fes de pastisser

Cinema: “Charlie y la fábrica de chocolate”

Màgia: Instants

Fes de pastisser

Conta contes amb Lucrecia

Titelles: La casa de xocolata

Actuació musical amb Lucrecia

Video: Descobreix el món de la xocolata

Màgia: Instants

Fes de pastisser

Tast a cegues

Cinema: “Chocolat”

Màgia: Instants

Tast a cegues

Conta contes amb Lucrecia

Titelles: La casa de xocolata

Actuació musical amb Lucrecia

Petit Fours: Jordi Farrès

Petit Fours: Jordi Farrès

Plats tradicionals amb xocolata: David Beltran

Plats tradicionals amb xocolata: David Beltran

Plats tradicionals amb xocolata: David Beltran

Plats tradicionals amb xocolata: David Beltran

Cocktails amb xocolata: Cockteleria Boadas

Pastisseria japonesa amb xocolata

Tallat de gel: Jordi Bordas

Tallat de gel: Jordi Bordas

Condiments amb xocolata: Gregorio & Luis

Condiments amb xocolata: Gregorio & Luis

Condiments amb xocolata: Gregorio & Luis

Condiments amb xocolata: Gregorio & Luis

Individuals de xocolata: Alejandro Montes

Individuals de xocolata: Alejandro Montes


