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Digital chokladprovning 26 maj 19:00 

 

 
 

Onsdagen den 26 maj arrangerar vi tillsammans med Gefle Chocolaterie en chokladprovning, 

digitalt. Vi får lära oss om företaget, kakao och tillverkningsprocessen av deras chocolatier. 

Kostnaden är 395:-/person inkl presentask med 6 praliner +  3 Gävlebockar i cellofan. Då vi 

inte har kunnat ha något arrangemang på länge bjuder föreningen på en fjärdedel av 

kostnaden och du som medlem betalar 295:-/person. Du hämtar din choklad på Nygatan 40 

måndag  24/5 – onsdag 26/5 mellan 12:00-17:00. Önskar du bjuda in en vän är det helt ok. 

 
Gefle Chocolateries historia började för 20 år sedan på Gefle Grand Hotel och tillgången till 

ett 100-årigt traditionellt recept på en Cognacstryffel.   

När Gefle Chocolaterie grundades, år 2000, byggde man vidare på den anrika tradition som 

Grands tryffel ingav. Med noggrant utvalda råvaror, precision och en nyfiken kreativitet har 

sortimentet utvecklats efter hand och består av chokladprodukter i världsklass.  

Sedan 2018 har Gefle Chocolaterie ny ägare, Bengt Dahlberg från Norge. Hans vision är att 

utveckla företaget till att bli välkänt lång utanför Gävle.   

 Fr o m 13 maj får du som Slow Food Gästriklands medlem 10 % på choklad när du 

handlar i Gefle Chocolaterieas butik på Nygatan 40 mot uppvisande av medlemskort.  

 

Datum & tid Onsdagen den 26 maj kl. 19:00. För kontakt med Gefle Chocolaterie 

ring 072 876 79 12. 

Kostnad 295:-/person för medlem, 395:-/person för icke-medlem. För 

hemleverans av praliner porto 69:- extra, betalas direkt till Gefle 

Chocolaterie. Anmälningsavgift betalas vid anmälan via swish 

123 036 23 27 alt bg 384-4305. Anmälan är bindande. 

Anmälan Anmälan gör du till, Lars Flintberg på lars.flintberg@live.se senast 

torsdagen den 20 maj. Länk kommer från Gefle Chocolaterie någon 

dag innan föreläsningen.  

 

Hjärtligt välkommen!  Styrelsen Slow Food Gästrikland 


