
Adventskalender-guiden   
Tips til innkjøp 

 

Det er ikke helt enkelt å velge blant alle de fristende kalenderne som finnes på 

markedet. Her får du noen tips som kan hjelpe deg når du skal velge. Du skal gjerne 

ha ulike kalendere til flere i familien. Ja, for mange vil ha kalendere til ektefelle, 

samboer, kjæreste eller en god venn. For de små i familien skaper julekalenderen 

alltid stor spenning og glede.  

ADVENTSKALENDERE TIL VOKSNE 

BAILEYS adventskalender (big size) 

Liker du smaken av likør og sjokolade?   

Kaffe, Baileys og sjokolade er virkelig blitt 

en klassiker som pirrer smaksløkene hos 

de aller fleste. Og er du en av disse, 

anbefaler vi deg denne kalenderen. Bak 

lukene i den flotte Baileys-kalenderen 

skjuler det seg 24 velsmakende 

melkesjokoladetrøfler med mykt og kremet 

fyll. Og ikke nok med det - på selveste 

julaften får du en ekstra stor Baileys 

sjokolade. Melkesjokoladetrøflene 

kommer med smaken av The Original Irish 

Cream Likør og Baileys med saltet 

karamell-fyll.  

Nettovekt: 340 gram 

Pris: kr 399,- 

Den egner seg ikke for barn. Inneholder mindre enn 1 % alkohol.  

 

VANDENBULCKE - Sjokolade Adventskalender 



 

Bak hver luke i denne flotte adventskalender 

skjuler det seg en velsmakende 

sjokoladepralin. En flott kalender som lyser 

opp og gir glede gjennom hele førjulstiden. 

En herlig gave til deg selv eller noen du 

ønsker å glede. De 24 ulike sjokoladene har 

vakker design – og smaker aldeles herlig. 

Lekker design på selve kalenderen også, 

synes vi.  

Og hva gjemmer seg bak det spesielle navnet Vandenbulcke, mon tro? 

 
I 1949 ble det belgiske firmaet Vandenbulcke NV grunnlagt av Luk Vandenbulcke og 

Olga Vedeweege. De laget eksklusiv konfekt, sjokolade og kjeks.  

 

Interessen for sjokolade-laging har gått i arv.  

Vandenbulcke sin nåværende sjokolademaker 

(chocolatier) er barnebarn av Luk 

Vandenbulcke og Olga Vedeweege. Hans mål 

er å lage utsøkte praliner av høyeste kvalitet. 

Så du er på trygg grunn om du kjøper denne 

kalenderen. Her er det kvalitet i alle ledd! 

 

 

 

 

THE FAMOUS GROUSE adventskalender 

 

Er du glad i sjokolade og har sansen for en god 

whisky? Da bør du gå for denne julekalenderen. 

Her får du herlige Famous Grouse-trøfler, pakket inn i 

en stor og lekker adventskalender! Trøflene er dekket 

av deilig melkesjokolade, og som seg hør og bør får 

du en skikkelig overraskelse på selveste julaften; en 

90 grams sjokoladekake, også den med Famous 

Grouse. Herlig! 

 

The Famous Grouse er et kjent skotsk whisky-merke, 

først produsert av skotske Gloag & Son i 1896. I dag 

blir den produsert av The Edrington Group. Firmaets emblem er den røde 

skogsfuglen (red grouse). Mesteparten av denne whiskyen blir solgt rundt juletider. 



 

Nyt deilige melkesjokolader og trøfler smaksatt med Famous Grouse whisky.  

(Vekt 340 gram) 

Pris: kr 399,- Egner seg ikke for barn. Inneholder 3 % alkohol. 

ADVENTSMAGI – Julekalender 

Har du sans for lyriske tekster og er du glad i søtsaker av god kvalitet? Da er 

kalenderen Adventsmagi noe for deg.  

 

Møt hver dag fram til jul med eksklusive søtsaker og 

ikke minst varme og oppmuntrende sitater fra 

kunstner Bjørg Thorhallsdottir som også har laget 

bildet på forsiden av kalenderen. Dette er en 

annerledes julekalender skapt med tanke og håp om å 

gi deg et magisk adventsøyeblikk hver eneste dag 

mens du teller ned til jul. Varmende og oppmuntrende 

ord kan gi dagen din – eller den du gir kalenderen til, 

en ekstra fin start. Her får du både kvalitet og 

julemagi. I hver eneste luke.  

 

Årets julekalender – Adventsmagi - inneholder flere spennende nyheter, så det er 

bare å glede seg! Julekalenderen er en perfekt førjulsgave til både deg selv og en 

venn. Her gjelder det å være rask. Fjorårets julekalender ble utsolgt på rekordtid. 

 

Bjørg Thorhallsdottir er født på 

Island, men vokste opp i Norge og i 

Sørøst-Asia. Bjørg har 

kunstutdannelse fra Barcelona og 

Toulouse. Hun har utsmykket flere 

kirker og bygninger med mosaikk og 

marmorutskjæringer. 

Da Thorhallsdottir ble enke 30 år 

gammel og alenemor for 2 år gamle 

Tolli, etablerte hun Hjertefred på 

Allehelgensdagen i 2006, slik at 

sønnen (og andre som har mistet noen) skulle ha et sted og minnes sine kjære i 

glede. Hjertefred har vokst til å bli en landsforening og i dag arrangeres Hjertefred 

over hele landet. Vil du vite mer om Bjørg Thorhallsdottir, kan du gå inn på bloggen 

hennes https://bjorgsunivers.no/ 
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JULETID – Julekalender 

Møt juletiden med denne adventskalenderen med 

førsteklasses biter av sjokoladetrøfler og franske trøfler.  

24 stemningsfulle øyeblikk å glede deg til, mens du teller 

ned til julaften. 24 luker med søte overraskelser og 

eksklusive smaker finner du i JULETID. 

 

 

For hver luke; sitt ned, nyt roen – gjerne med en kopp kaffe 

eller en kopp te. Lukk øynene, og hengi deg til øyeblikket av 

ro. Pust dypt, og kjenn på julestemningen og forventningen 

rundt hver eneste dag fram mot jul. Litt rolig julemusikk? 

Smak, nyt og slapp av. 

Vekt: ca 270 g. 
Pris: kr. 249,- 

 

Chile Klaus Adventskalender: 

Jingle Balls 
Liker du litt sterke saker? Syns du 

fiskeboller i hvit saus er for pyser? 

Elsker du chili? Da har du funnet din 

kalender her. Jingle Balls booster 

smaksløkene dine med de herligste 

sterke søtsaker. Her er lakris chilikuler 

i ulike vindstyrker, vingummi, drops, 

hot sauce og spicy peanuts.  

 

Denne superpopulære kalenderen fra 

Chili Klaus er nå tilbake i nytt og stilig 

design! Ikke nok med at du får 24 spennende sjokolader i 4 ulike vindstyrker, du får 

også en ekstra sterk overraskelse på nyttårsaften. Happy New Year, Miss Sophie!  

  

I fjor ble Chili Klaus-kalenderen kåret til årets råeste av VG.no. Kalenderen kommer i 

begrenset opplag! Veiledende pris: kr. 599,- 

  



24 DAYS OF TEA – Adventskalender  

I denne flotte kalenderen skjuler det seg 24 poser med 

herlig og velsmakende te. Perfekt å nyte i en travel 

førjulstid og flott å gi bort som gave til en som fortjener litt 

oppmerksomhet. For det er ikke bare engelskmennene 

som elsker te. I England kan alt ordne seg bare man får 

«a nice cup of tea». Hele verden drikker te. Etter vann er 

te verdens mest utbredte drikk – og en bonus er at te 

også er sunt. All ekte te kommer fra den samme planten – 

det er dyrkingen, plukkingen og foredlingen som gir oss 

de forskjellige smakene og fargene. 

Te er en drikk fremstilt av tørkete blad fra tebusken, 

Camillia sinensis eller Thea sinensis. Det er en stor busk i nær slekt med 

kameliabusken. Bladene er flerårige, og de er rike på steinceller i bladkjøttet. 

Blomstene er hvite, og frukten er en kapsel med store frø. Busken finnes vill i 

Sørøst-Asia, flere steder i Kina og Japan, men har i årtusener vært dyrket for 

bladenes skyld og er en av Asias viktigste nytteplanter. I vill tilstand blir busken 10-

12 meter høy, i teplantasjene som regel bare et par meter. (SNL) 

I 24 DAYS OF TEA finner du både grønn og svart te med ulike herlige smaker som 

blåbær, kanel, ananas, honning, nypestjerne og enda flere. Denne teen er laget av 

te sertifisert av Rainforest Alliance, og det vil si at den er dyrket under forhold som 

ikke skader miljøet. Veiledende pris kr. 199,- 

 

PUKKA adventskalender 

 

 

Tell ned dagene til jul med te-

kalenderen fra Pukka! Kalenderen 

inneholder 24 poser av Pukkas beste 

urte-te, frukt-te og grønn te. Teen er 

utviklet på etisk og bærekraftig vis. 

Dette er den perfekte 

adventskalenderen for den som er 

glad i te.  Den er også en super 

vertinnegave nå i førjulstiden. Dette er 



en kvalitets-te som varmer både kropp og sjel. 

 

Legenden forteller om en kinesisk keiser som satt ved bålet sitt for 5000 år siden. Det 

drysset noen blader ned i en krukke med kokende vann som han hadde stående 

over ilden. Det luktet deilig, og keiseren måtte smake. Ikke bare var det godt – 

keiseren følte seg også kvikkere, og erklærte at planten hadde medisinske krefter. 

Etter denne oppdagelsen har teen hatt en viktig rolle i historien. Drikken har vært 

høyst tilstedeværende i alt fra japansk religion til britisk imperialisme og den 

amerikanske revolusjonen. 

TE adventskalender  

Pris: kr. 99,- 

Tell ned til jul med denne adventskalenderen fylt med 

te med spennende smaker. En perfekt kalender for en 

som er glad i god te. Den er også en utmerket 

førjulsgave til en som fortjener litt ekstra 

oppmerksomhet. Dette er en svært rimelig kalender, 

men kvaliteten på teen er helt i toppklasse. 

Drikken te har en spennende historie. I det fjerne 

Østen har te stor betydning som drikk ved seremonier 

og selskapelighet, slik som kaffe i det nære Østen og 

vin i Vesten. Opprinnelig ble tebusken dyrket som 

medisinplante i Kina. Først på 500-tallet kom te til 

Europa med nederlandske ostindiafarere og ble brukt som medisin. Kaffe var for 

lengst etablert som drikk i Europa da te ble handelsvare der rundt 1610.  

Innholder 24x 1,5 g  

 

 

TECHNIC WINTER WOODLAND- kalender 



En herlig adventskalender fra Technic med 

uunnværlige pleieartikler til badet. Bak 

lukene gjemmer det seg alt fra badesalt, 

bodylotion, body wash, hånd- og neglekrem, 

pimpstein og mye mer. Se produktbildet for 

mer info om innholdet. En perfekt 

julekalender som gir velvære i førjulstiden.  

Unn deg disse produktene, og ta deg tid til 

egenpleie i mørketiden.  

Veil.pris kr. 399,-  

 

Vi er glad for at vi lever i dagens samfunn. Gjennom et tilbakeblikk på 

skjønnhetsbehandling i gamle dager, finner vi ut at skjønnhetsbehandlingen ofte var 

forbundet med torturliknende metoder. Et eksempel er at i (de harde) 30-årene 

brukte man tørris for å fjerne fregner. Tørris holder en temperatur på -78,5 grader 

eller lavere. Pasientene fikk øynene dekket til, neseborene ble plugget igjen og de 

måte puste gjennom en tube – alt for å unngå alvorlig skade. Historien forteller ikke 

noe om behandlingen virket. 

 

MAN’STUFF adventskalender  
Tilbud: kr. 499,- 

 Adventskalenderen for alle menn som vil se 

litt ekstra bra ut i desember. Kalenderen er fylt 

med «man stuff» - eller manneting for å si det 

på godt norsk. 

Bruk førjulstiden 2021 til litt egenpleie. Selv 

om det sies at skjønnheten kommer innenfra, 

er det også fint med et velpleiet ytre. 

Bak hver luke skjuler det seg f. eks såpe, 

sjampo og barberkrem, neglebørste, body 

scrub, ansiktsrens og mye mer.  

 



For oss vesterlendinger ble det for bare noen 

tiår siden ansett som veldig normalt for en 

kvinne å holde seg vakker og kle seg på sitt 

beste. Mote og skjønnhet var strengt tatt for 

kvinner. Over tid har ting endret seg, og nå 

gleder begge kjønn seg av klesmoten, i tillegg 

til parfymeri og andre spesialiteter som er 

omfattet av det som er mote.  

 

 

TECHNIC SKI Chalet COSMETIC adventskalender 

 

Tell ned dagene til jul med denne flotte 

adventskalenderen. Bak hver luke skjuler det 

seg et nytt skjønnhetsprodukt! Føl deg ekstra 

smashing i førjulstiden. Varier med farger og 

opplev ekstra velvære i mørketiden. Denne 

kalenderen er virkelig super til alle som liker å 

pynte seg. Passer like godt til tenåringen som til 

den voksne dame. Her finner du mascara, 

leppestifter og lipgloss, eyliner, øyenskygge, nail 

stickers og mye mer.  

 

Et lite tilbakeblikk på skjønnhetspleie kan fortelle oss at kvinner har brukt frukt og 

krydder for å holde seg vakre i uminnelige tider. Begynnelsen på estetisk pleie 

begynte som medisinske behandlinger.  Det sies at Cleopatra ble dynket i rosenvann 

for å lukke porene og desinfisere huden fra forurensende stoffer, noe som ga en myk 

og elastisk hud, og reduserte rynker. Sitron kunne hjelpe deg med å gjøre håret 

lysere, med noen dråper sitron og god tid i solen kan du få en lysere tone. Det fjerner 

også flekker, acne og renser døde hudceller. Øl skulle forhindre hårkrus, definere 

krøller og forhindre hårtap. En annen av Cleopatras behandlinger var å bruke melk 

som takket være proteiner og fett, er bra for fuktighet av hår og hud. Selv i dag er 

melk en viktig formel for kremer, såper og sjampo. 

Pris kr. 299,- 
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ADVENTSKALENDERE TIL BARN 

FIDGET TOYS adventskalender 

 

Dette er Celis sin desidert mest solgte 

adventskalender til barn hittil i år. Barna elsker 

Fidget Toys. 

Denne flotte kalenderen inneholder 24 stk. ulike 

Fidget Toys. Du kan velge mellom rød eller blå 

farge på den utvendige kalenderen. Du vil med 

en liten variasjon finne de produktene som er 

vist på bildet. 

 
 

Pris: kr. 399,- 

 
 
Her på dette bildet kan du se alle de 
gøye Fidget-lekene man får i 
kalenderen. Noe nytt og spennende 
å glede seg til hver dag. 
 
Kos deg i adventstiden! 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at produktet 
innenholder små deler og egner seg 
ikke for barn under 3 år. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hot Wheels Adventskalender 
 

 
Hot Wheels Adventskalender er 

perfekt for ethvert barn som er glad 

i biler. Bak luken skjuler det seg 

enten en bil eller noe kult tilbehør. 

Kjempegøy! Barnet ditt går en 

spennende førjulstid i møte med 

denne adventskalenderen. 

 
Boksens frontpanel kan åpnes og 

fungerer som lekematte når barnet 

bruker de nye lekene. Her er det 

mye gøy å finne på!  

 

 

Passer for barn 3 år+ 
Pris kr. 399,- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAW Patrol Adventskalender 
 
 

Hvem kjenner ikke til de søte og kule 

valpene fra PAW Patrol? Tell ned til jul med 

disse herlige valpene. Bak hver luke skjuler 

det seg en figur eller gjenstand fra den 

kjenner og kjære tv-serien PAW Patrol som 

blir morsom for barnet og leke med. Gå en 

spennende førjulstid i møte med denne 

adventskalender.  

 
Fra 3 år. Pris kr 399,- 
 
 

 
 

Ryder er lederen for valpene Chase, 

Marshall, Rocky, Sky og Rubble, Everest 

og Zuma.Han lærer dem opp med et 

hjerte av gull. Ryder er alltid positiv, og 

kan mye rart som PAW Patrol trenger for 

å få jobben gjort. Visste du at Ryder har 

en høyteknologisk jetski som kan 

transformeres til en firhjuling eller 

snøscooter? Han trenger den til alle de spennende oppdragene sine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Minecraft Adventskalender 
 
Er du fan av Minecraft? Da er denne 
adventskalenderen noe for deg. 
 
Tell ned til jul med denne fargerike 
morsomme adventskalenderen som er 
fullpakket med Minecraft Mini Figurer 
og overraskende ferieklistremerker! 
Barna vil åpne en dør om dagen i 24 
dager for å finne herligheter med 
Minecraft-tema å ha det gøy med hele 
året. 
 
Farger og dekorasjoner kan variere. 
Passer for barn fra 6 år. Pris kr. 409,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schleich Adventskalender: Horse Club 
 
 

Horse Club heter den nye 

adventskalenderen fra Schleich. 

Dette er en virkelig spennende 

adventskalender for alle gutter og 

jenter som elsker hester! 

Adventskalenderen inneholder 24 

dører, og bak hver dør finner du en 

ny spennende overraskelse. 

Adventskalenderen inneholder 

morsomme gaver som: hester, 

verktøy og tilbehør. Her er det 

virkelig mye gøy å leke med. La 

nedtellingen begynne, og opplev 

overraskende overraskelser hver dag frem til jul!   



Visste du at alle dagens hesteraser 
nedstammer fra den utdødde villhesten 
tarpan? Den ble temmet for cirka 6500 
år siden på de eurasiske 
steppeområdene. Hester har en 
enestående tilpasningsevne og finnes 
nå som husdyr i nesten alle land. Det 
finnes over 60 millioner hester i verden 

(Snl)  
 
Pris kr. 399,- 
 

Barbie Fairytale Adventskalender 
 

Denne Barbie Fairytale 

adventskalenderen med 

sine 24 overraskende gaver 

sikrer en flott førjulstid. 

Barbi-dukken er gjemt bak  

den første døren, dørene 

for de neste 23 dagene 

holder en overraskelse til 

Barbiedukke. 

 
Tilbehør som tiaraer, 

halskjeder, dyr og teselskap 

gir umiddelbart enda flere 

spillalternativer. Barna vil 

elske å bli overrasket hver 

dag i juletiden. Inneholder en Barbie-dukke og 23 andre overraskelser. 

 

Barbiedukken ble funnet opp av Ruth 

Handler (1916-2002). Hun hadde en datter 

som var så interessert i påkledningsdukker 

av papir og ville lage en tredimensjonal 

utgave. Hun etterlignet en tysk motedukke 

som het Bild-Lilli. Bild-Lilli var en 

tegneseriefigur i avisen Bild. Motedukken 

skiftet antrekk hele tiden og derfor ble det 

allerede fra begynnelsen produsert et stort 

utvalg moteklær og tilbehør til Barbie-

dukkene. Dukken er oppkalt etter datteren Barbara sitt kjælenavn Barbie. Barbies 

fulle navn er Barbara Millicent Roberts og kjæresten Ken heter Ken Carson 

(Wikipedia). 

 

Pris kr 399,- 



 
 
Barbie Color Reveal Adventskalender 

 
Barbie Color Reveal 

Adventskalender er en perfekt 

kalender å telle ned til julaften for et 

barn som er glad i Barbie. Bak lukene 

skjuler det seg 25 gøye Barbie-leker og 

mange timer med morsom lek. 

Gjett om dette blir spennende! 

 

 
 
 
 
 

 
 
Pris kr. 409,- 
 
 
 

Den første dagen åpner barnet røret for å oppdage 

en Color Reveal Barbie-dukke. Woh! Hun er dekket 

av et metallisk blått belegg med snøfnugg! Så kan 

du fjerne dukken og fylle røret med varmt vann. 

Sett deretter dukken inn igjen i røret og snurr henne 

rundt. Vannet får en magisk metallisk blå farge med 

virvlende snøfnugg. Utrolig kult! Når så dukken 

trekkes ut, blir hennes trekk avslørt! Spennende! 

 

Overraskelsene fortsetter de neste 24 dagene når 

barna åpner en dør hver dag for å finne en Husky 

valp dekket av et skinnende sølvfarget belegg, to hestehalehårforlengelser, seks 

moter med vintertema, tre par sko, tre tilbehør og vinterlandskap - temabiter som 

varm sjokolade, en isbjørn og en snømann. Det er til og med et sjarmarmbånd i 

barnestørrelse med to sjarm! Og ikke nok med dette. Emballasjen har et panel som 

skjuler overraskelsene og som kan brukes til å lage et mini-vinterlandskap som 

Barbie kan leke i. 

 

 

 

 



Barbie Day to Night Adventskalender 

 

 Tell ned dagene til jul med flotte Barbie 

adventskalenderen. Bak første luke skjuler 

det seg en Barbie-dukke, de påfølgende 

dagene får barnet tilbehør til dukken. Dette 

blir en gøy kalender å telle ned til jul med – 

og mange gode lekestunder. 

 

Pris kr. 399,- På lager fra 09.11.21 

 

 

 

 

 

 

 

Se alt det gøye tilbehøret til Barbie! Kjoler, 

jakke, badedrakt, vesker, sko og smykker. 

Gled deg til å leke med alt sammen! 

 

 

 

 

 

 

 

Peppa Gris Adventskalender 

 
  

Peppa Gris Adventskalender er en 

supersøt kalender for de aller minste 

(2+) 

Bak hver luke skjuler det seg en figur 

eller gjenstand fra den kjente og 

kjære tv-serien Peppa Gris. Figurene 

stimulerer lekelysten og barnet vil 

kose seg glugg med denne gjengen. 

Gå en spennende førjulstid i møte! 

 

 
 

 



 
 

Her kan du se alle de gøye lekene du får 
med i Peppa Gris Adventskalender. Gled 
deg til å leke med alt dette! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pris kr 399,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Potter Adventskalender 
 



 

Suksesshistorien om Harry Potter – 

gutten med de magiske evnene, 

kjenner de fleste av oss til.  Tell ned 

til jul med denne adventskalender fylt 

med figurer kjent fra Harry Potter-

universet. Adventskalenderen 

kommer med den greie platen du ser 

på bildet. Her kan barnet kose seg å 

leke med de forskjellige figurene. Du 

finner også et koselig juletre som kan 

brettes opp.  Her kan Harry Potter 

feire jul med vennene sine. 

Passer for barn fra 5 år. Pris kr. 399,- 

 
 

Her er et utvalg av alle de figurene du får i denne gøye 
kalenderen. 
 
 

 
Harry Potter er en romanfigur som er hovedperson i en serie barnebøker av den 

britiske forfatteren J.K. Rowling. Harry Potter er bare elleve år ved seriens 

begynnelse. Han er foreldreløs og har magiske evner. Han havner på Galtvort 

høyere skole for hekseri og trolldom; en trollmannskole. På Galtvort bor Harry i huset 

Griffing sammen med vennene sine.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hama Midi Adventskalender 
      
  

Elsker barnet ditt å perle? Da er dette 

en perfekt kalender. Hama Midi 

Adventskalender er super for kreative 

perleelskere. Inneholder hele 5000 Midi 

perler, 5 forskjellige perlebrett, 

oppskrifter og strykepapir. Bak hver luke 

i kalenderen avslører en ny oppskrift på 

et motiv som kan perles.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Her er det duket for mange kosetimer med 

kreative små fingre. 

 Pris kr 299,-   Passer fra 5 år+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pixar Cars Minis Adventskalender 
 

Tell ned dagene til jul med denne flotte 

adventskalenderen fra Pixar. Bak hver 

luke skjuler det seg en Cars mini-bil, 

banedeler og tilbehør. Når siste luken er 

åpnet har barnet et komplett lekesett. 

 
 
 
 

Denne kalenderen er supergøy for gutter 

og jenter som liker å leke med biler og 

bilbane. Det er også koselig med juletreet 

midt i banen.  

Pris kr 399,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
 
https://forskning.no/mat-og-helse-forebyggende-helse-planteverden/hele-verden-drikker-
te/1069961 
 
https://snl.no/te 
 
https://forskning.no/mat-og-helse-forebyggende-helse-planteverden/hele-verden-drikker-
te/1069961 
 
https://www.absolutviajes.com/no/Egypt/hygiene-i-det-gamle-Egypt/ 
 
https://ereshermosa.com/no/trucos-de-belleza-antiguos/ 
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