
NAJAAR VAN DE SMAAK
9, 20, 30 NOVEMBER & 3 DECEMBER 2018

NATUURPUNT MUSEUM

Naar aanleiding van ‘de Week van de Smaak’ organiseert 
het Natuurpunt Museum in november en december 
proeverijen!  
 
Omdat er zoveel boeiende onderwerpen zijn, die niet allemaal in de Week van 

de Smaak kunnen, hebben we er ‘het Najaar van de Smaak’ van gemaakt. De 

thema’s zijn biobier, ambachtelijke chocolade, biowijn en kruiden.  

 

De gemeenschappelijke factor is niet het product op zich maar wel hoe het 

product tot stand is gekomen en de oorsprong van de ingrediënten. Vier weken 

lang organiseren we een smakelijke, (h)eerlijke, interessante activiteit. Pik jouw 

favoriet uit deze lijst of volg ze alle vier. Alvast een goede voorbereiding om de 

komende feestdagen een duurzame toets te geven.

met medewerking van 

• Biobierproeverij 
• Chocoladeproeverij 
• Wijndegustatie 
• Kruidenworkshop



VU: Ann D’Heedene, Natuurpunt CVN, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 

Biobierproeverij: vrijdag 9 november, 19.30–22.30 uur 
Op deze avond wijdt biersommelier Carl Grillet je in het grote 
aanbod Belgische biobieren in. Je maakt kennis met het diverse 
smaakpallet en komt te weten wat bio juist betekent, hoe je bio 
kan herkennen en waarom bio ook voor bier een goede keuze is.

Chocoladeproeverij: dinsdag 20 november, 19.30–21.30 uur 
Kom proeven van eerlijke en échte chocolade met een unieke 
smaak. Maak kennis met de ambachtelijke chocolademakerij Afijn, 
van de boon tot de reep hebben ze alles zelf in de hand. Chocolade 
van duurzame landbouw en biologische teelt. Na afloop neem je 
nog een lekkere proeverij mee naar huis.

Wijndegustatie: vrijdag 30 november, 19.30– 22.00 uur 
Zeg niet zomaar wijn tegen biowijn. Kom kennismaken met 
de mens en het verhaal achter de wijn en proef verschillende 
biowijnen van Biodyvino. Specialist in biologische, biodynamische 
en fairtrade wijn. Er is ook mogelijkheid om wijnen aan te kopen.

Kruidenworkshop: maandag 3 december, 19.30–22.00 uur 
Ook in de winterperiode zorgen kruiden voor een leven vol smaak. 
Graan is dan weer lekker, gezond en duurzaam. Het samenspel 
van kruiden en speltdesembrood is ideaal om feestelijke hapjes 
te maken. Kom langs en laat je verrassen door de eenvoudige 
ingrediënten met een feestelijk resultaat. 

PRAKTISCH 
Het inschrijvingsgeld bedraagt per activiteit 10€ voor leden en 15€ 
voor niet-leden.  
Inschrijven via www.cvn.natuurpunt.be 
De activiteiten vinden plaats in het Natuurpunt Museum, 
Graatakker 11, 2300 Turnhout. 
 
Contact 
Ann Cassier, 014 47 29 50, museum@natuurpunt.be
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