Užij si legraci a zjisti víc
o cokoláde a prátelství
Zajímavé informace o cokoláde
VÍŠ, KDO ČOKOLÁDU VYNALEZL?
První tabulka čokolády byla vyrobena ve Velké Británii. Kakaový bob, ze kterého se čokoláda
vyrábí, však již před velmi dávnou dobou objevili Mayové a Aztékové.
ČOKOLÁDOVÝ VERSUS KAKAOVÝ PRÁŠEK
Čokoláda v prášku má jemnější chuť, protože obsahuje cukr a méně kakaa než kakaový prášek,
který je intenzivnější a více hořký. Oba typy prášku lze použít při pečení, a to zejména dortů!
VÍŠ, ŽE...
... kakaové boby jsou ovoce, které roste na stromě zvaném kakaovník? Lze z nich
extrahovat kakaový prášek, který se používá při pečení nebo k výrobě čokolády. Kakaové
máslo z tohoto ovoce se používá k výrobě bílé čokolády.

Kdo je to kamarád?
Kamarád tě přijme se vším všudy. I pokud si třeba
dáváš k snídani brokolici!
Kamarád tě obejme, i když to zrovna
nepotřebuješ.
Kamarád si s tebou zahraje fotbal, i
když to není jeho oblíbený sport.
Kamarád se podělí o svačinu, i pokud
se jedná o úplně poslední oplatku.
..........................................................................
..........................................................................

Co s kamarády deláš nejradši?
Hraju si venku
Vynalézám a stavím
Hraju společenské hry
Převlékám se do kostýmů
Zpívám a tancuju
Plavu a stavím hrady z písku
Jezdím na kole
Pořádám pyžamové party
……………………………………
……………………………………

Sladká prekvapení pro prátele
Přečti si těchto pět nápadů, jak své kamarády a kamarádky překvapit nějakou sladkou dobrotou. Vyber
si v tomto měsíci pět dnů, kdy své přátele oslníš. Bude to takový měsíc plný překvapení! Užij si přitom
spoustu zábavy, smíchu a radosti!
1 Upeč čokoládové sušenky, vlož je do vlastnoručně vyrobené krabičky a
poděl se o ně se svými spolužáky.
2 Místo toho, abys sis do školy přinesl/a jeden kousek koláče, přines dva
a jeden pak dej kamarádovi či kamarádce k obědu.
3 Víš, co tvým kamarádům nejvíc chutná? Pozvi je k sobě domů a připrav
jim jejich oblíbené jídlo a zákusek.
4 Po dni plném her venku si odpočiň a poděl se s přáteli o výbornou
čokoládu.
5 Pozvi své přátele na čaj o páté doma na zahradě! A podávej při tom
domácí dobroty.

