Underbara överraskningar på Alla hjärtans dag
Överraska din älskade på Alla hjärtans dag! Gör något nytt och annorlunda, som symboliserar den stora kärleken på ett läckert och personligt sätt.    
En stor överraskning
Du kan till exempel välja en vacker, större krukväxt som kan bli till glädje under lång tid, samtidigt som den fungerar som en skulptur i bostaden. Klätterväxter är just nu populära i inredningssammanhang, och dessutom lika outgrundliga som kärlekens vägar i sitt sökande efter ljuset. Vissa klätterväxter kan bindas upp så att de bildar pyramider. Gläd ditt hjärtas utvalda med en stor, doftande jasmin, så råder det ingen tvekan om hur högt du värderar honom eller henne.   
Ett fat med vackra rosor
Slösa med kärlek! Ge din älskade ett överdåd av blommor och dofter på Alla hjärtans dag. Varför inte ett fat fullt av rosor? Röda rosor symboliserar kärlek, men andra blommor i mottagarens favoritfärger kan också bli en succé.  Har du svårt att bestämma dig, så satsa på ett fat med blandade, glada färger. Det är säkert val, och effekten är lika överdådig. 
Romantisk överraskning
Om tiden inte riktigt räcker till för en annorlunda överraskning, så ta med dig ett fång rosor hem och överraska din älskade med en säng överströdd med avklippta rosor.
Blomhuvuden från rosor är, precis som blommorna från dubbelblommande våreld (Kalanchoe), enkla att trä på ett snöre, som sedan formas som ett hjärta och placeras på kudden. En välvald blomsterhälsning på Alla hjärtans dag kan göra resten av året alldeles alldeles… underbart!

Förslag till blommor på Alla hjärtans dag:
Jasmin
Rosor
Kalanchoe
Orkidé
Faktaruta:
Munken Valentinus förföljdes av den romerske kejsaren i tvåhundratalets Italien. Anledningen var att han vigde unga älskande och sedan gav dem blommor från klosterträdgården. Valentinus fick lida martyrdöden, men gav samtidigt liv åt en av våra vackraste traditioner. Den 14 februari, som blev Valentinus dödsdag, högtidlighålls i stora delar av världen genom att man skickar en blomsterhälsning till den man håller av.

