Kulinarne prezenty na Boże
Narodzenie
Przygotowałam specjalnie dla Was kochani czytelnicy poradnik
zakupowy ze strefy kulinarnej. Poniżej znajdziecie TOP 5
inspiracji na około kulinarne prezenty na Boże Narodzenie.
1. Voucher do restauracji – nie jedna gotująca pani domu
ucieszy się z takiej możliwości, a już na pewno mama z trójką
dzieci, a może po prostu zabierzecie Waszą drugą połówkę na
romantyczną kolację? Na pewno osoba, która kupujecie prezent
wspominała Wam o kuchni, którą chciałaby spróbować, a może po
prostu ma swoje ulubione miejsce. Jeżeli jesteście z
Trójmiasta koniecznie zapoznajcie się z cyklem Kulinarne
Trójmiasto, gdzie polecam restauracje (sama chętnie wybrałabym
się do Domu Sushi, Restauracji Wave czy Krew i Woda). Pod tą
opcją kryje się też abonament na catering np. dietetyczny (dla
Niej, bo wiecznie na diecie) lub sportowy (dla Niego, bo
przecież on się nie odchudza) – test cateringu z Trójmiasta
Cook Invest tutaj. A może karta podarunkowa do ulubionej
kawiarni np. Black and White Coffee.
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2. Książki kulinarne – to zawsze dobra opcja! Przed świętami
wydawnictwa proponują nowe pozycje, ale także inne w
atrakcyjnych cenach. Warto skorzystać z Internetowej Księgarni
Gandalf – http://www.gandalf.com.pl/k/kulinaria/. Cykl z
recenzjami książek na blogu tu.

3. Fartuszki – ale nie byle jakie, takie sexy, eleganckie lub
zabawne jak np. u Fartuszkowe love, gdzie jest 50% rabatu
właśnie. Sama mam kilka i je uwielbiam, nawet podając dania
przy świątecznym stole można wyglądać elegancko.

4. Zestawy produktów spożywczych – w szczególności te eko lub
od sprawdzonych dostawców, polecam np. zestaw miodów od Pucer,
przetwory od Eterno lub dla dzieci Za Siedmioma Smakami, dla
starszych osób i dbających o zdrowie w szczególności polecam
naturalne moszcze od Premium Rosa, a na terenie Trójmiasto
wszelkie eko produkty przywiezie Wam Żuławskie Smaki.

5. Patera/talerz/kubki/foremki do pieczenia – porcelana byle
by ładna, z fajnym napisem lub w ulubionej tonacji np.
Kalva czy MyMugCopmany, a foremki do ciasteczek setki wzorów,
a nawet wzór na żądanie od Cookieland Cuters.
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UDANYCH ZAKUPÓW
Zapraszam do świeższego wpisu z 2017 roku –
prezenty dla smakoszy na Boże Narodzenie.
*wpis nie jest sponsorowany

