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Święta coraz bliżej. Mimo iż nikt nie lubi robić prezentów na ostatnią chwilę, to właśnie 

środek grudnia jest czasem, w którym sklepy pękają od zdesperowanych i zestresowanych 

zakupowiczów. Kolejki stają się niemiłosierne, światła katują oczy, świąteczna muzyka 

morduje bębenki uszne, a ciała stłoczone jedno przy drugim wydzielają zapachy, które 

zdecydowanie nie kojarzą się ze świątecznymi pierniczkami. 

Nie powiem wam, co powinniście kupić bliskim. Według mnie najlepsze są prezenty 

kontekstowe i dopasowane do danej osoby. Świadczą o tym, że naprawdę ją znamy i zależy 

nam, żeby była zadowolona. Cała reszta może otrzymać standardowe kosmetyki 

z bezpiecznego zestawu (któż nie lubi nawilżającego kremu lub balsamu o delikatnym 

zapachu?), ramkę do zdjęcia (pamiętacie modę na kupowanie ramek?), kubek z zabawnym 

napisem lub zapachową świeczkę (kolejna wielka moda początku XXI wieku). 

Doradzę wam za to, co do głównego prezentu możecie dołączyć, czym możecie 

go uzupełnić. Podarki pozbawione części jadalnej bowiem są smutne. Nawet jeśli nasza 

bliska osoba jest na diecie odchudzającej, warto wręczyć jej ulubiony napój lub kilka 

soczystych pomarańczy czy mandarynek, niegdysiejszych gwiazd Bożego Narodzenia. Czasem 

nawet można cały prezent zaplanować jako spożywczy. 

Niniejszym zapraszam na prezentację słodyczy, które warto podarować bliskim. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Idealny prezent dla miłośników batonów i wafli 

Zacznę od produktów, które możecie znaleźć w sklepach stacjonarnych – zarówno małych 

osiedlowych, jak i nieco większych marketach oraz supermarketach. Pochodzą ze stałej 

oferty i na pewno je znacie. 

Wafle dostępne stacjonarnie 

Wafle, które nie tylko dobrze smakują, ale również elegancko wyglądają, w związku z czym 

nie będzie wstydu, gdy podarujemy je bliskiej osobie, to m.in. dwa wyroby nazwy marki i 

produktów – ten drugi robi szczególnie dobre wrażenie ze względu na formę. 

Alternatywę stanowi linia nazwa serii produktowej należąca do nazwa marki. Ponieważ do 

tej pory na blogu pojawił się wyłącznie smak czekoladowy, to do przeczytania jego recenzji 

was zapraszam. Reszta pojawi się wkrótce. 

Batony dostępne stacjonarnie 

Do batonów, które smakują wybornie, a przy okazji prezentują się całkiem przystojnie, 

zaliczam klasyczne nazwy produktu i marki oraz oferowany przez nazwy marki i produktu. 
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Pamiętajcie jednak, by ten drugi podarować wyłącznie takiej osobie, która jest gotowa na 

cukrowy szok i przeżyje go bez większego uszczerbku na zdrowiu. Psychicznym również. 

Batony zagraniczne – importowane 

Jeśli planujecie obdarować bliskich czymś szczególnym i zbieracie się do złożenia zamówienia 

przez internet lub odwiedzenia sklepu ze słodyczami importowanymi z Zachodu czy 

dalekiego Wschodu, nie zapomnijcie o produktach nazwa marki, zwłaszcza doskonałych 

nazwy produktów. 

Trochę bliżej Polski upolujecie nazwa serii produktowej, w tym wyjątkowy, bo oblany 

ciemną czekoladą nazwa produktu. Zwracając się zaś na północny zachód, nie pomińcie 

obłędnego smakowo i oryginalnego pod względem konsystencji nazwy produktu i marki. 

Zdrowe batony z belgijskiej czekolady 

Bliska osoba próbowała już wszystkiego czekoladowego, co oferują zwykłe sklepy? Nic 

straconego. W sklepie z produktami ekologicznymi lub internecie upolujecie dla 

niej batony marki nazwa marki. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na opcje z czekoladą 

mleczną: batona z nugatem oraz jego brata z kokosem. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Słodki podarunek dla ciasteczkowego potwora 

Pomysły na kruche upominki dla osób kochających ciastka w większości obejmują produkty 

zagraniczne. Chcąc je zdobyć, przygotujcie się na transakcje on-line oraz pamiętajcie o 

czasie dostarczenia przesyłki. 

Ciastka dostępne stacjonarnie 

Z ciastek, które upolujecie bez oddalania się nadto od domu, mam dla was trzy propozycje. 

Pierwszą są względnie nowe biszkopty oblane mleczną czekoladą i przełożone czekoladowym 

kremem, które produkuje nazwa marki. Mam tu oczywiście na myśli bezkonkurencyjne 

nazwa produktu. 

Druga propozycja to herbatniki, które nie zdobyły maksymalnej liczby chi, ale spełniają dwa 

podstawowe Warunki Godnego Prezentu: są naprawdę smaczne oraz znajdują się w 

atrakcyjnym opakowaniu. Mowa o kruchych chrupadełkach nazwy produktu i marki. 

Numerek trzy należy do moich ulubionych krakersowych nazwa produktu, wśród 

których najlepszymi dostępnymi obecnie tubami 

są: waniliowa, czekoladowa, orzechowa oraz biała czekolada-borówka. 

http://livingonmyown.pl/tag/hello-my-name-is/
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Nazwa produktu godne sprezentowania 

Macie bliskich, którzy kochają klasyczne amerykańskie markizy nazwa produktu? Koniecznie 

podarujcie im wersję oblaną czekoladą mleczną lub odpowiedniczkę z czekoladą białą. Jeśli 

tych ciastek już próbowali, zaszalejcie z wariantem przekładanym kremem o smaku masła 

orzechowego lub łączącym miętę i kakao. 

Zasłodź bliskich za pomocą nazwa produktu 

Jeśli wasza ukochana osoba jest tak słodka, że na myśl o niej cukrzyca ucieka, gdzie pieprz 

rośnie, koniecznie rozważcie uraczenie jej amerykańskimi ciastkami-tostami nazwy 

produktu i marki. By sprawdzić, który wariant jest najciekawszy, a który zaledwie dobry – 

warto bowiem wiedzieć, że niedobre nazwa produktu nie istnieją – zapraszam do przejrzenia 

recenzji opublikowanych na moim blogu. 

Ciastka nazwa marki bez glutenu dla alergików 

Alergia czy nietolerancja na gluten nie jest wymówką, by nie kupować bliskim kruchych 

pyszności. Wiele marek – m.in. nazwa marki, którego szeroką ofertę zaprezentowałam na 

blogu – produkuje łakocie właśnie z myślą o tych, którzy do pszenicy zbliżać się nie powinni. 

W ramach upominku dla nich polecam zwłaszcza tradycyjne herbatniki oblane ciemną 

czekoladą nazwa produktu oraz odpowiednik markiz nazwa produktu, których nadzienie 

przypomina krem z białej czekolady, czyli czarno-białe nazwa produktu. 

Trochę kruchej zagranicy na Boże Narodzenie 

Jedną z ostatnich ciasteczkowych propozycji z zagranicy są bardzo twarde, kamienne 

wręcz herbatniki cantuccini, z których najbardziej polecam wariant klasyczny: z migdałami. 

Finalny pomysł to australijskie ciastka, które można jeść na sucho lub maczając w napoju i… 

pijąc przez nie jak przez słomkę! Mam oczywiście na myśli rewelacyjne nazwa produktu. 

Żywię nadzieję, że któregoś dnia przyjdzie mi spróbować wszystkich wariantów smakowych. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Cukierkowe co nieco dla amatorów miniatur 

Mimo iż sama nie przepadam z cukierkami, bo są za małe i zjedzenie nawet stu sztuk nie 

dałoby mi poczucia zaspokojenia głodu słodyczowego, w blogowej karierze zdarzyło się kilka 

takich produktów, które zdecydowałam się polecić wam jako prezent dla bliskich. 

Najlepsza bombonierka na prezent 
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Zaczynając od tego, co oczywiste, polecam trzy produkty, które kojarzą się z podarunkami 

najbardziej – bombonierki. Pierwsza bombonierka to klasyczne nazwa produktu, nadające 

się jako część prezentu dla osoby w każdym wieku i dowolnej płci. Mnogość wariantów 

pozwoli jej wybrać swojego faworyta, kiepską resztą zaś poczęstować mniej lubianych 

współbiesiadników. 

Bombonierka numer dwa to zestaw czekoladek spod skrzydeł nazwa marki – piękne 

zapakowany, intensywnie czekoladowy i wzbogacony o alkohol nazwa produktu. Uwaga 

jednak! Jeśli nie chcecie, aby bliska osoba was znienawidziła, nie pomylcie się i nie obdarujcie 

jej wersją z nadzieniem pistacjowym. Ta druga jest znacząco gorsza. 

Trzecią bombonierą – choć tu mamy wybór i możemy skusić się na czekoladki dostępne na 

wagę – są czekoladowe pralinki nazwa produktu znanej z produkowania pysznych słodyczy 

z wyższej półki marki nazwa marki. Jeśli zdecydujecie się na opcję dobierania kulek na wagę, 

koniecznie upewnijcie się, że wasz portfel to udźwignie. Z racji mnogości wariantów można 

się zatracić! 

Czekoladki na wagę – podaruj bliskim trufle 

Nie tylko pralinki nazwa produktu należą do kategorii drobnych słodyczy dostępnych na 

wagę, które można i warto podarować osobom, na którym nam zależy. Alternatywę 

stanowią tanie, acz całkiem ładnie pakowane i cudowne smakowo trufle. Polecam 

zwłaszcza cukierki nazwa marki, które dostępne są w wielu sklepach osiedlowych i 

okazjonalnie w nazwa sklepu. Pamiętajcie jednak, że gdy pojawią się w gazetce, warto pójść 

po nie jeszcze w tym samym dniu. Są tak dobre, że znikają nieprawdopodobnie szybko. 

*** 

Jeśli batony, wafle, ciastka i czekoladki nie są tym, co kochają wasi bliscy, nie martwcie 

się. Za tydzień na blogu pojawi się kolejna część wpisu z bożonarodzeniowymi 

propozycjami prezentowymi. 

W następnym wpisie znajdziecie przede wszystkim tabliczki czekolad: 

mleczne, ciemne, białe, monosmakowe, z dodatkami, przełożone kremem, zdrowe, 

plebejskie i wiele więcej. Będą tam również produkty surowe, zdrowe, bezglutenowe (tym 

razem batony), wegańskie oraz coś specjalnego dla osób ćwiczących: łakocie proteinowe. 

Jeśli uważacie, że na dzisiejszej liście zabrakło jakiegoś produktu, napiszcie o nim w 

komentarzu. 

http://livingonmyown.pl/2017/10/09/goplana-sweet-gift-czekoladki-mleczne-alkoholizowanym-kremem-o-smaku-pistacjowym/
http://livingonmyown.pl/tag/ciemna-czekolada/
http://livingonmyown.pl/tag/biala-czekolada/

