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CZY WIESZ, KTO STWORZYŁ CZEKOLADĘ?
Pierwszą tabliczkę czekolady przygotowano w Wielkiej Brytanii, ale już setki lat temu cywilizacje 
Majów i Azteków odkryły magiczne ziarna kakaowe, z którego robi się czekoladę.

CZEKOLADA W PROSZKU I PROSZEK KAKAOWY
Czekolada w proszku ma delikatniejszy smak, ponieważ zawiera cukier i ma mniej kakao niż proszek kakaowy, 
który jest bardziej intensywny i gorzki. Oba produkty wykorzystuje się do pieczenia, szczególnie ciast.

CZY WIESZ, ŻE KAKAO TO OWOC...
rosnący na drzewach kakaowca? Proszku kakaowego używa się do pieczenia i produkcji 
czekolady, a masło kakaowe to główny składnik białej czekolady.

Czekoladowe fakty

Kim jest przyjaciel?
Przyjaciel Cię akceptuje – nawet jeśli jadasz 
brokuły na śniadanie.
Przyjaciel Cię przytula – nawet wtedy, 
gdy tego nie potrzebujesz.
Przyjaciel zagra z Tobą w piłkę nożną – 
nawet jeśli nie jest to jego ulubiona 
dyscyplina sportu. 
Przyjaciel podzieli się z Tobą 
przekąską – nawet jeśli jest to jego 
ostatnie ciastko.
.............................................................................
.............................................................................

Pomóż upiec ciastka czekoladowe, włóż je do pudełka, a następnie 
poczęstuj koleżanki i kolegów.
Zamiast przynieść jeden kawałek ciasta, weź dwa i daj jeden 
przyjaciółce lub przyjacielowi na drugie śniadanie.
Wiesz, co lubią jeść Twoi przyjaciele? Zaproś ich do siebie i przygotuj 
ich ulubione dania oraz deser!
Po zabawie na podwórku odpocznij w towarzystwie przyjaciół i 
poczęstuj ich czekoladą!
Zaproś przyjaciół na przyjęcie-niespodziankę w ogródku! Koniecznie 
poczęstuj ich przekąskami domowej roboty!

Bawić się na podwórku
Wymyślać i budować rzeczy
Grać w gry planszowe
Przebierać się w kostiumy
Śpiewać i tańczyć
Pływać i budować zamki z piasku
Jeździć na rowerze
Organizować piżama party
……………………………………
…………………………………… 

Oto 5 pomysłów na niespodzianki dla przyjaciół. Wybierz 5 dni w tym miesiącu, podczas których zaskoczysz 
swoich przyjaciół. Niech to będzie miesiąc niespodzianek! Baw się dobrze i szykuj się na chwile pełne uśmiechów!

Dowiedz sie wiecej o czekoladzie
i przyjazni. Milej zabawy!

Co najbardziej lubisz robic z 
przyjaciólmi?

Slodkie niespodzianki dla przyjaciól


