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”Der er mange gode og mange slemme boliger efter Ragnarok. Bedst er det at være i det himmelske
Gimle, der er fagrere end solen og tækket med guld; god drik er der for dem som have gammen heraf i
salen Brimer, som ligeledes er i himlen. I disse sale skulle de gode og retskafne mennesker bo”.

Toms chokolader – fredag 18. november 2011
En større flok Brimer-folk (med familie) var dukket op på Toms Chokoladefabrik i Ballerup til en
helt speciel rundvisning foretaget af Kim Andersen. Vi blev vel modtaget og under behørig
bevogtning ført ind i de hellige chokolade-haller. Herinde måtte der hverken fotograferes eller
hjemtages chokolade. Så de hemmelige recepter på pålægschokolade og skildpadder er fortsat
hemmelige.
Inden vi skulle bese selve produktionen var der imidlertid lidt informativ videoforevisning i vente. Vi
så små film om hvor kakao-bønnen kommer fra og hvilke godgørende initiativer, som Toms laver i
Ghana, chokoladens hjemland. Ord som hidtil var os fremmede gled nærmest ubemærkede ind i
vores sprogbrug - såsom bunkefermetering, nips og sporbarhed.
Efter denne megen lærdom blev vi belønnet for vores evne til at sidde stille og kun stille begavede
spørgsmål. Kim havde fundet den helt store kasse guf frem. Og der var fri dykning i kassen. Så der
blev prøvesmagt og kommenteret. Herunder den nye yankee-bar med lakridssmag…
Nu måtte vi komme ind i de larmende haller. Produktionen kører i døgndrift så selvom vi var på
besøg om aftenen, var der godt gang i chokolade-maskinerne. Og Kim var en meget vidende guide,
der kunne give os alle uundværlige facts: Toms råder over 4.000 forskellige slags emballage og
2.500 forskellige varenumre af chokolade og slik, der kan være 50 tons chokolade i én
chokoladetank, der bliver lavet pålægschokolade af 1½ tank pr. dag, man skal spise 24-30 flasker
fyldt chokolade for at have inhaleret en genstand.
Prisen for den mest overraskende oplysning kom imidlertid, da vi passerede båndet der producerede
marcipanbrød. En stor kasse forkyndte "Kofoder". Det viste sig, at kasseret chokolade blev anvendt
til mad til køer. Enkelte vittige hunde havde nu fundet forklaringen på fremstilling af kakaomælk!
Besøget sluttede med at vi alle blev udstyret meden gavepose proppet med guf fra Toms, så helt
tomhændede kom vi ikke til at gå derfra. Enkelte havde desuden spist sig mætte i de gratis
smagsprøver, men formåede alligevel at følge med resten til den kinesiske i Skovlunde, hvor dagen
sluttede med et godt måltid og et ønske om at vi mødtes til den traditionelle julehilsen på
julemarkedet.
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Inden vi skiltes helt blev næste Brimer arrangement sat på skinner. Det bliver formentlig en tandemcykeltur rundt i København med guidning af Dixen og Johanne. Det glæder vi os til og håber at se
mange kendte som ukendte ansigter til den tid hvor varmen forhåbentlig er kommet tilbage.
Med spejderhilsen
Morten
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