
Aanmelding:  Wij verzoeken u zich zo vroeg mogelijk schriftelijk 

bij de ZDS aan de melden. De aanmelding is bindend zondra 

de ZDS deze schriftelijk bevestigt. U ontvangt de rekening via e-

mail. 

Deelnemerskosten:  De deelnemerskosten moeten na ontvangst 

van de rekening volledig worden betaald. Het bedrag moet voor 

de ZDS vrij van kosten worden overgemaakt. Wij vragen u pas 

na ontvangst van de rekening te betalen. Er bestaat de mogelijk-

heid per credit card te betalen (Zie aanmeldingsformulier). Deel-

name is alleen mogelijk na betaling van het totale cursusgeld. 

Meldt een bedrijf twee of meer deelnemers aan een evenement, 

het wordt betaald uit de 2.Teilnehmer een korting van 5% op de 

vergoeding. 

Heenreis:  Samen met de aanmeldingsbevestiging sturen wij u 

een beschrijving van de route voor de heenreis. 

Organisatie:  Het aantal deelnemers is beperkt.  Voor het geval 

de cursus volgeboekt is, zal ZDS proberen de bijeenkomst zo 

spoedig mogelijk te herhalen. Bij een onvoldoende aantal deelne-

mers behoudt ZDS zich het recht voor de bijeenkomst de annule-

ren of te verplaatsen. Bij demonstraties buiten de ZDS kan de 

organisator de deelname van deelnemers van concurrerende 

firma's niet garanderen. 

Afmelding:  Wij vragen er uw begrip voor, dat wij bij afmelding 

door u tot twee weken voor het begin van de cursus 10%, tot een 

week voor het begin van de cursus 50% en binnen een week voor 

het begin van de cursus 100% van het cursusgeld als organisatie-

kosten in rekening zullen brengen. Zou de cursus door de organi-

satie om organisatorische of andere redenen worden afgelast, 

dan wordt het cursusgeld volledig aan u gerestitueerd. 

Aansprakelijkheid:  Kan een cursus om voor ZDS te verantwoor-

den redenen niet plaats vinden, dan worden alleen de reeds be-

taalde deelnemerskosten gerestitueerd. Verdergaande aanspra-

ken zijn uitgesloten. 

Bescherming persoonlijke gegevens:  In het kader van de bepalin-

gen van de Federale Wet op de Bescherming van Persoonlijke 

Gegevens wijzen wij er op dat de adressen van onze belangstel-

lenden en onze cursusdeelnemers worden opgeslagen om deze 

programma's en informatie over de door ZDS georganiseerde 

evenementen toe te kunnen sturen. 

Deelnamevoorwaarden AANMELDING (PNC-806) 

Bereidingstechnologie van chocolade en cacaoprodukten 

26.—29.03.2018 
 

ZDS-Die Süßwaren Akademie 

De-Leuw-Str. 3-9, 42653 Solingen  

Tel.: +49 (0) 212 5961-14; Fax: +49 (0) 212 5961-33 

 

 

Achternaam  

 

Voornaam  

 

Positie in het bedrijf  

 

Adres  

 

Tel.  

 

Fax 

 

Handtekening / Datum 

 

 

Bij betaling met credit card s.v.p. het volgende invullen: 

 

 

Visa           Euro-/Mastercard        Diners Club 

 

Geldig t/m:………………../……………………… 

Kaartnr.: 

………………………………………………………… 
Locatie: 

ZDS - Die Süßwaren Akademie 
De-Leuw-Str. 3-9, 42653 Solingen 

Bereidingstechnologie  
van chocolade en cacaoprodukten 

26. - 29.03.2018 



Datum / locatie: 
maandag,   26.03.2018 
donderdag,     29.03.2018 
 

Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V. 
De-Leuw-Str. 3-9 
42653 Solingen 
 

Kosten: 
deelnemers van leden van de vereniging ZDS           1.610,00 €  
deelnemers van niet-leden van de vereniging ZDS     2.110,00 €   
 
 

AANMELDING: 
ZDS Seminar-Team 
Tel.: +49 (0) 212 5961-32   Fax: +49 (0) 212 5961-33 
Email: seminar@zds-solingen.de  

Doel:  

Geïnformeerd worden over de stand van technologie, wet-

telijke en hygiënische aspecten van cacaoboon tot chocolade 

en van toepassing van cacao en chocolade in levensmidde-

len.  

 

Bestemd voor: 

 medewerkers uit alle sectoren van de cacao- en chocola-

deindustrie 

 medewerkers van toeleveranciers aan de cacao en 

chocoladeindustrie 

 medewerkers uit de industrie die cacao en chocolade in 

levensmiddelen verwerken. 

 

Algemene opmerking: 

 Witte jas en hoofddeksel meenemen voor de praktische 

werkzaamheden. 

 Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers het cursus-

boek. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot een maximum van 20. 

Maandag, 26.03.2018   
09:00 Opening   
09:15 Cacaobonen: teelt, oogst en kwaliteit  
  
10:30 Koffie/Theepauze   
10:45 Handel in cacaobonen   

 
11:45 Van cacao boon tot cacao massa, boter en poeder  
  
13:00 Lunch   
14:00 Wetgeving, richtlijnen en convenanten  
  
15:00 Demonstratie en Practicum; smaak van cacaomassa;  
 toespassingen van cacaopoeder  
  
16:30 Koffie/Theepauze 
17:00 Logistiek en cacaobonen  
  
18:00 Einde 1 e dag -  
 

Dinsdag, 27.03.2018   
09:00 Opening 
09:10 Demonstratie en Practicum;  
 branden en malen; keuring van cacaobonen   
 bereiding chocolade (mengen, walsen en droogconcheren) 
 Tussenin Koffie/Theepauze   
12:00 Chocoladebereiding, mengen, walsen en concheren  
  
13:00 Lunch   
14:00 Microbiologische aspecten van cacaoverwerking, HACCP
  
14:45 Koffie/Theepauze   
15:00 Tempereren en kristalliseren van chocolade  
  
15:45 Analyse en specificatie van cacaoprodukten  
  
16:30 Viscositeit van chocolade 
  
17:15 Melkprodukten voor chocolade  
  
18:00 Einde 2e dag - Avondeten 
 

Woensdag, 27.03.2018   
09:00 Practicum 
 - tempereren; vormen van repen;  
 - holfiguren en couvreren; hulzen   
 Tussenin Koffie/Theepauze 
12:30 Lunch   
's middags Excursie naar Stollwerck-Museum, Keulen   
's avonds Gezamenlijk diner buiten ZDS (eigen rekening) 

 
 
Donderdag, 29.03.2018 
09:00 Practicum 
 -bereiding van gevulde chocolade en bonbons (vullen 
 en sluiten)   
10:30 Koffie/Theepauze   
11:00 Vetten voor vullingen in o.a. bonbons   
  
11:45 Cacaobotervervangers   
  
12:30 Lunch / Einde van de cursus 
   
-Programma wijzigingen voorbehouden- 

P R O G R A M M A  


