
partneři Young MBSA: mediální partner akce:

Program:
18.00 zahájení, seznámení s novými členy

18.30 – 19.00 networking

19.00 řízená degustace s panem Flemmingem 
Teilgaardem Laugesenem s odborným 
výkladem, dotazy a diskusí

DEGUSTACE ČOKOLÁD v kombinaci s ITALSKÝMI VÍNY

20.00 – 20.30 networking

20.30 volba nejlepší kombinace vína a čokolády

21.15 předpokládané ukončení akce

Ochutnáme:
100% kakaová hmota,
celé pražené kakaové boby,
Čokoláda 80% kakao s cukrovými krystalky,
Čokoláda 75% kakao,
Čokoláda So   70% kakao s praženými 
kakaovými boby,
Čokoláda s kandovaným zázvorem,
Čokoláda s kandovanou pomerančovou kůrou,
Tři typy Arabica kávových zrn obalených 
v min. 55% kakau

šumivé víno, bílé víno, růžové víno, červené víno, 
bílé sladké víno, červené sladké víno
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Rozhovory na téma

VÍNO & ČOKOLÁDA
najdete postupně na www.youngmbsa.cz

Flemming Laugesen
 znalec italských přírodních, auten  ckých 

a nemanipulovaných vín, provozovatel Bona Terra

David Šašek
šé  uchař restaurace Coda hotelu Aria, 

člen Young MBSA

Jaroslav Holoubek
básník, someliér, novinář

Zdeněk Pohlreich
šé  uchař Café Imperial, Divinis

Jana Zatloukalová
Hanka Michopulu

Lenka Požárová
Hana Zemanová

autorky známých českých kuchařek

Jitka Rákosníková

Pavlína Bersziová
Viceprezidentka asociace kuchařů a cukrářů ČR

Jan Hřebejk a spol.
provozovatelé vinárny Bokovka

Aňa Geislerová
provozovatelka pražské cukrárny

Iva Buriánková
majitelka obchodu Biotop

Lukáš Hejlík
Zdeňka Volencová-Žádníková

hereč   biopropagátoři

a další…

SOUTĚŽ
vyhlášení studentské soutěže

pro střední odborná učiliště na téma:

Čokoládové dezerty

Pozvánka
na 2. networkingovou akci

s Flemmingem Teilgaardem Laugesenem
Bona Terra, www.bonaterra.cz

čtvrtek 1. října 2009, od 18.00 hod.

Restaurace Fluidum, Lucemburská 1497/6 
130 00 Praha 3 - Vinohrady
www.fl uidumrestaurant.cz

Vstupné pro členy s uhrazeným členským 
příspěvkem – ZDARMA, ostatní 500 Kč / osobu

Registrace: director@youngmbsa.cz,
popř. na tel. čísle +420 777 923 762

(kapacita je omezena)

Pres  gious Network of Young people
ac  ve in Management, Business,

Science, Sport and Arts



Young MBSA partners: media partners:

Program:
18.00 beginning, introduc  on of new members

18.30 – 19.00 networking

19.00 wine and chocolate tas  ng with 
Flemming Teilgaard Laugesen 
(discussion, ques  ons)

CHOCOLATE TASTING in combination with 
ITALIAN WINES

20.00 – 20.30 networking

20.30 best combina  on of wine and chocolate 
contest

Chocolate tas  ng:
100% cocoa mass,
Whole toasted cocoa nibs,
Chocolate 80% cocoa with sugar crystals,
Chocolate 75% cocoa,
Chocolate So   70% cocoa with toasted cocoa nibs,
Chocolate with candied ginger,
Chocolate with candied orange rind,
3 types of Arabica coff ee beans with min. 55% 
cocoa couverture

Wine tas  ng:
sparkling wine, white wine, rose wine, red wine, 
sweet white wine, sweet red wine
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Interviews on topic:

WINE & CHOCOLATE 
will appear on www.youngmbsa.cz

Flemming Laugesen
importer of Italian wines (natural, authen  c and 

non-manipulated), Bona Terra 

David Šašek
Chef of Coda restaurant, 

Young MBSA member

Jaroslav Holoubek
poet, sommelier, journalist

Zdeněk Pohlreich
Chef of Café Imperial, Divinis

Jana Zatloukalová
Hanka Michopulu

Lenka Požárová
Hana Zemanová

authors of successful Czech cookery books

Jitka Rákosníková

Pavlína Bersziová
vice-president of cook and pastry-cook associa  on ČR

Jan Hřebejk a spol.
movie director, Sideways / Bokovka wine bar

Aňa Geislerová
actress, owner of pa  sserie

Iva Buriánková
owner of Biotop (shop with bio food)

Lukáš Hejlík
Zdeňka Volencová-Žádníková

actors and bio enthusiasts

and others…

COMPETITION
A compe   on for students on topic:

Chocolate desserts

Invita  on
to 2nd networking event

with Flemming Teilgaard Laugesen
Bona Terra, www.bonaterra.cz

Thursday 1st October 2009, star  ng from 6 p.m. 

Place: Fluidum restaurant, Lucemburská 1497/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
www.fl uidumrestaurant.cz

Entrance fee: for Young MBSA members with paid 
membership fee – FREE OF CHARGE,

others 500 Kč per person

Registra  on at: director@youngmbsa.cz,
or by phone +420 777 923 762

(capacity is limited)

Pres  gious Network of Young people
ac  ve in Management, Business,

Science, Sport and Arts


