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1. Lody dla ochłody.

Latem i zimą lody każdy lubi.
W XVII wieku w Królestwie Neapolu, 

Ambasador Hiszpanii 
zaczął dodawać mleko do sorbetów. 

Tak powstały pierwsze lody mleczne.
Do Polski sprowadził lody August III Sas.
Zajadano się nimi na dworze królewskim 

przy najważniejszych okazjach.
W polskich domach  wyrabiano je maszynkami.

 W okresie PRL zaczęła się produkcja przemysłowa 
lodów.

Dziś lody są ulubionym przysmakiem 
ludzi na całym świecie.



2. Czekolada każdemu poprawi humor.
Czekolada powstaje ze zmielonych nasion  kakaowca .

 Już Majowie i Aztekowie wykorzystywali roztarte

 nasiona do napojów rytualnych.

Do Europy nasiona trafiły w XVII wieku.

Pierwsza tabliczka czekolady powstała z połączenia

 nasion kakaowca, mleka i tłuszczu w Szwajcarii.

W czasach współczesnych CZEKOLADA jest

 nie tylko słodką przekąską ale także dodatkiem

 do lodów i ciast.

ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY OBCHODZIMY 7 LIPCA.

W Polsce świętowany jest Dzień Czekolady wypadający 12 kwietnia.



4. Żelki HARIBO - niebo w gębie.
           Żelki Haribo  powstały w 1922 roku w  przedsiębiorstwie

            HAnsa RIegla w BOnn (Niemcy).                                    

Cukiernik opracował koncepcję ,,Tańczącego misia”,który zasłynął na świecie 

jako ,, Złoty Miś” Haribo.Od lat 60 pyszne żelki poznał cały świat.

w 1992 roku  marka Haribo zawitała na polskim rynku.

  Zależnie od koloru żelki mają odpowiedni smak i zapach: 

biały- ananasowy         pomarańczowy- pomarańczowy                     

jasnoczerwony- truskawkowy       żółty- cytrynowy

ciemnoczerwony- malinowy        zielony - jabłkowy

                       



5. Gofry - wspomnienie wakacji
Pierwsze GOFRY narodziły się w belgijskim Liege w XVIII wieku.

Największą sławę otrzymały dzięki Wystawie Światowej, 

która w 1958 roku zawitała do Brukseli. 

To wtedy świat poznał ich smak i zakochał się w nim bez pamięci. 

Rodzaje gofrów:
Gofry Brukselskie       Gofry Norweskie
Gofry Bąbelkowe        Gofry Piernikowe
Gofry Pruskie

Międzynarodowy Dzień Gofrów obchodzimy 25 marca.

Ciasto na gofry to nic innego jak ciasto naleśnikowe. 
Przygotowuje się przez wymieszanie mąki, cukru, soli, 

stopionego masła lub oleju, żółtek jaj i mleka, 
a następnie ubitych białek jaj. 
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