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CHOKLAD
KURS

Ramon Morató föddes i Manlleu, Barcelona, utan 
familjeanknytning till konfektyr och efter avslutad 
skolgång började han sin praktik på olika företag. 
Han kombinerade praktiken med att ta alla kurser 
som skolan, Provincial Confectioners Association  
i Barcelona, erbjöd.

Varvat med perioder av praktiskt arbete på flera  
av de bästa spanska konditorierna, gick han också  
på betydelsefulla skolor och tekniska center så som 
ZDS i Solingen, Tyskland och på Richard Conseil-
skolan i Lyon, Frankrike. Hans entreprenörsanda fick 
honom att delta i flertalet tävlingar, som till exempel 
”Mejor Maestro Artesano Pastelero”: M.M.A.P.E. 
97 som är den största utmärkelsen för spanska 
konditorer.

Som resultat av dessa år av arbete, erfarenheter och 
hans konstanta iver efter innovation, gav han ut 
boken ”RAMON MORATÓ chocolate” som vann priset 
”Best World Book 2007 on Chocolate” som utfärdas 
av den berömda organisationen Gourmand World 
Cookbook Awards. 

Möjligheten att skapa kontakter med många 
yrkesverksamma inom olika områden gav honom 
omfattande erfarenhet av branschen och hjälpte 
honom att förverkliga sin passion för undervisning, 
forskning och att skapa produkter knutna till en värld 
av sötsaker. De senaste åren har detta lett honom 
till att ge kurser, seminarier och konferenser över 
hela världen, samt möjliggjort speciella insatser 
som Harvard University samarbetsprojektet genom 
Alicia Foundation. För närvarande är han chef för 
Chocolate Academy i Vic, Barcelona samt global, 
kreativ, innovationschef för Cacao Barrys varumärke.

RAMON MORATÓ
Global, kreativ, innovationschef för varumärket 
Cacao Barry® och chef för Chocolate Academy™ 
Center i Barcelona
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Kursen kommer att hållas på engelska med 
inriktning på nya smaker och fettreducerade 
fyllningar genom ny teknologi.

Kursen vänder sig till konditorer, pralintillverkare  
och chokladmakare samt andra yrkesverksamma 
med chokladintresse.

I kursen ingår kursmaterial, recept samt lunch  
båda kursdagarna.

Antalet platser är begränsade.  
Sista anmälningsdag är 25 september.Sista anmälningsdag är 25 september.

När: 18–19 oktober 2016
Tid: 9.00–18.00
Plats: Chokladfabriken på Söder,  

Renstiernas gata 12, 2 vån, Stockholm
Pris: 2 900 kr exkl. moms

Kontakta Femtorp för anmälan på  
telefon 040-94 90 00 eller info@femtorp.se.

Välkommen med er anmälan!

Välkommen till en tvådagars praktisk och teoretisk 
chokladkurs där pralintillverkning står i fokus. 

Kursen leds av Ramon Morató och arrangeras av 
Femtorp i samarbete med Cacao Barry.

Ta chansen att lära dig skapa praliner
på nya innovativa sätt.


