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ШОКОЛАДНІ ПРИСТРАСТІ

ЗА КАВОЮ



“Шоколад” та “Леденцовые туфли” Джоан Гарріс. Головним героєм є шоколад.

До цього в жодній книзі його не було так багато. Ним просякнуто повітря,

атмосфера, емоції, почуття. Він віщує і змінює долі, він дарує свободу й

кохання, будить уяву і пристрасть, він гіркий як пекло й солодкий мов рай.

Такої кількості солодощів позаздрить не одна крамниця, навколо достатньо

такої кількості пригод, потрібно тільки озирнутися і впізнаєш героїв роману.

Щастя. Невибагливе, як келих шоколаду, або 

непросте, як серце. Гірке. Солодке. Справжнє.

Джоан Гарріс «Шоколад» 



Ви вважаєте що підлітки живуть безтурботно? Аж ніяк. Польська

письменниця Йоанна Ягелло запрошує до зустрічи з Лінкою, пригоди

якої смакують як “Кава з кардамоном”. Вона розігріває, бадьорить

та поліпшує настрій. Ви ніколи не вживали такого напою, то може

ви куштували “Шоколад із чилі”? Адже саме такий смак має перше

юнацьке кохання...

«.... Мелену каву, найкраще арабіку, заварити в джезві, додаючи зернятка кардамону. Пропорції: дві чайні ложечки кави

з верхом і 4-5 стручків кардамону на велику чашку кави. Напій настояти протягом 5 хв., тим часом підігріти молоко

(стежити, щоб не закипіло, якщо не любимо пінки). Запарену каву перелити до великої чашки й долити молока.

Підсолодити медом.»
Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном»



Кава, шоколад та прянощі — це те, що прикрашає

страви, поліпшує відчуття, заспокоює і дарує тепло

та затишок. Надія Гербіш запрошує взяти до рук

горнятка з улюбленими напоями та зануритися в

“Теплі історії до шоколаду” або в “Теплі історії до

кави”. Добрі слова цілющі, втішаючі, сумніви та

сподівання, почуття та відчуття, терпкувато-гірка

кава і солодкий шоколад, як саме наше життя.

Рідні стіни, прохолодний душ і п‘ять хвилин медитації над

кавовою джезвою - і півмішка тяжких думок як не було.

Надійка Гербіш «Теплі історії до кави» 


