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Miłość jest jak czekolada - słodka i delikatna, ale potrafi być też gorzka. Z okazji walentynek
życzymy Wam tylko tej słodkiej miłości i informujemy, że Pijalnia Czekolady i Kawy Mount
Blanc w Wiśle ma dla Was rozpływające się w ustach nagrody. Wyznaj miłość komuś kogo
kochasz i wygraj zaproszenie na romantyczne fondue lub pudełko przepysznych
belgijskich pralinek.

Jest wiele powodów, dla których warto pić czekoladę. Czekolada hamuje kaszel i anemię, zwiększa odporność
organizmu, zmniejsza ryzyko zawału, działa przeciwdepresyjnie a w dodatku poprawia samopoczucie i dodaje
energii. Przez wiele osób uważana jest za afrodyzjak.
Pierwszymi smakoszami czekolady byli Majowie, którzy pili ją w postaci gorzkiego i pikantnego napoju. Dla Azteków
ziarna kakaowca stanowiły monetę obiegową – zarabiano w ziarnach i kupowano za ziarnach, przykładowo w poł.
XVI wieku królik kosztował 100 ziaren kakao. Picie napoju z ziaren kakaowca uważane było za luksus, tym bardziej,
że napój ten miał dostarczać energii i mądrości.
Wśród miłośników picia czekolady nie brakuje postaci znanych z historii – słodkim, gęstym płynem raczył się sam
Casanova, czekoladę uwielbiał także kardynał Alfons Richelie, Thomas Jeﬀerson, Goethe czy markiz de Sade, który
czekoladę podawał swym gościom, twierdząc, że to eliksir miłości.
W Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc w Wiśle czekolada leje się strumieniami – dosłownie, za sprawą czekolady
do picia i fondue, czyli gorącej, belgijskiej czekolady mlecznej podawanej ze świeżymi owocami oraz marcepanem.
Co dobrego można zamówić w Wiśle – sprawdzić możecie w menu. Dodatkowo, w sklepie internetowym Mount
Blanc znajdziecie mnóstwo kuszących propozycji na prezent walentynkowi, m.in. balotynki czyli belgijskie pralinki
ozdobnie zapakowane w gustowny papier i wstążkę.
Mount Blanc to zatem gotowy pomysł na walentynki. Jeśli nie wiecie, jak spędzić w tym roku święto zakochanych,
koniecznie zabierzcie ukochaną osobę na gorącą czekoladę do Wisły. Możecie też podarować pudełko najlepszych
czekoladek. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie: www.mountblanc.pl.
Walentynkowy konkurs o smaku czekolady:
Kochasz, choć jeszcz tego nie ujawniłeś? A może wyznajesz to codzinnie, ale uważasz, że z okazji święta zakochanych
trzeba powiedzieć to dosadniej? Wyznaj miłość na stronie: http://www.czekolada.ox.pl/. Uwaga – użyć możesz tylko
200 znaków, czyli około 2 linijek tekstu.
Wygrają najciekawsze wyznania miłości.
Do wygrania słodkie nagrody:
5 x zaproszenie na romantyczne fondue w Mount Blanc dla dwóch osób
5 x balotynka zapakowana pysznymi belgijskimi pralinami
Wyznaj miłość na www.czekolada.ox.pl!

