
HEMMAGJORT

Vårt absolut bästa
tips är att gör något
hemmagjort som ex.
müsli, kakor, bröd,

sylt, marmelad.

TIPS PÅ TREVLIGA 

GÅ-BORT- PRESENTER
FRÅN FESTLIGATIPS OCH VÅRA FÖLJARE

KAFFE & TE

Det finns så många
goda, fina och lyxiga

téer och kaffe man kan
köpa och som brukar

uppskattas som
present.

SÄLLSKAPSSPEL

Det är alltid roligt med
sällskapsspel! Ge ex. bort
ett roligt frågespel eller

något mindre spel som är
lätt att ta med sig.

LJUS

Alla älskar ljus eller
hur? Köp något fint ljus

eller doftljus
tillsammans med kanske
några fina servetter så
har du en perfekt gå-

bort present.

TVÅL

En lyxig handtvål att
ha i duschen eller vid
handfatet är en fin

present eftersom man
normalt kanske inte

unnar sig själv det så
ofta.

FRÖN

Ge bort lite frön som
värden/värdparet kan
så, eller redan sådda

frön i mindre
förpackning. Om

möjligheten inte finns till
odling så ge bort goda
kryddor att ha i köket.

DELIKATESSER

Godsaker gå alltid
hem! Leta upp några
goda delikatesser -
slå in lite fint så har

du en perfekt present.

FRUKT & GRÖNT

Frukt och grönt från
trädgården är

superbra! Typ ett
knippe rabarber.

BRÖD

Hembakt bröd levererat i
påse sydd av gammal

kökshandduk.
 



TRÄDGÅRDEN M.M

Om man har trädgård eller annan
möjlighet att odla är det trevligt med

en bunt rabarber, en påse
äpplen/plommon/päron till någon som

inte kan odla själv. Köpa fat/skål på
loppis och fylla med godis,

chokladbollar eller hembakade
maränger. Fyll en burk med de torra
ingredienserna till t ex cookies eller

fröknäcke och bifoga recept. Brodera
initialer på en kökshandduk.

 

TIPS PÅ TREVLIGA 

GÅ-BORT- PRESENTER
FRÅN FESTLIGATIPS OCH VÅRA FÖLJARE

PLANT

Jag brukar ge bort odlade
hemmaodlqde

avokado/mango/ek-plantor,
alternativt planterade

stickningar från växter jag har
hemma. Brukar alltid vara
uppskattat (tror jag). Även

perfekt för att göra sig av med
udda krukor och annat som inte

passar in i ens eget hem.
 

FÄRGTEMA

Färgtema present med lite
olika plock, nåt ljus,

servetter, choklad, godis,
dryck, blommor från

trädgården... Tycker det
har en förmåga att se så

lyxigt ut när det är i
samma färgton.

 

SMÅ KIT

Jag brukar ibland göra små kit- typ
”mammakit” med god choklad,

the/cider, tidning/pocket, fint ljus.
”Spakit” med peeling ,ansiktsmask,

nagellack , badbomb. Eller till
bakande vännen ”bakkit” med söta
formar, strössel, nutella, bakform.

Allt gärna i typ i färgskala o
såklart inslaget i en korg/bricka

med cellofan runtikring.

 

VÅNINGSFAT

Jag har flera gånger köpt ett
våningsfat och fyllt med det
som passar mottagaren. En
gång var det god frukt som

vindruvor, physalis och
jordgubbar. En annan gång
la jag dit godis med papper

på.
 

KORGAR

Älskar att göra små korgar och ha cellofan
runt. Kan göras i de oändliga. Till barn är

det kul att ha paket i tex en liten rövarkista
eller dylikt. Myskvällskit till någon kex ost,

druvor, oliver, marmelad, frukt ,vin. Vad man
nu tycker passar. Sist gav jag en tack för

inbjudan present i en liten låda med ljus, ett
par mini cavor, kroppskräm plus handkräm.

Jordnötter mm. En gång gav jag ett fint
tack för inbjudan runt uppläggningsfat.

Fyllde enkelt med en skål med jordnötter i
mitten. Salta pinnar runt om. Fint i din

enkelhet.

 

GAMMAL KLASSIKER

Gammal klassiker.
Kruka/burk. Ställ en gurka
mitt i. Fyll på runt om med

lakrits båtar. Stick små
tandpetare med tex

geléhallon och stick in i
gurkan så har man en ätbar

blomma.

GODIS

Burk med godisar!

ANVÄNDBART

Jag gillar att ge bort saker
man kan äta/dricka eller

har användning för.
 
 


