
Tabliczka szczęścia… 

czyli czekolada!!! 
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Trudno znaleźć osobę, która nie lubiłaby czekolady. 

Uwielbiamy ją za wspaniały smak i zapach. Czekolada 

poprawia nastrój i dodaje wigoru. Żeby zrozumieć, dlaczego 

czekolada wciąż pobudza wyobraźnię milionów osób na 

świecie, warto odbyć podróż w czasie i przestrzeni. 



Historia czekolady 

Wszystko zaczęło się w  Belize w południowo-wschodniej 

części Półwyspu Jukatan i cofnijmy zegary o jakieś 2500 lat. 

Właśnie zaczyna rozkwitać jedna z największych kultur 

prekolumbijskich - cywilizacja Majów. A ulubionym napojem 

miejscowych elit jest czekolada z... pianką. Roztarte 

ziarno kakaowca Majowie mieszali bowiem z pikantną 

papryką chili i miodem dzikich pszczół albo kukurydzą.         

A żeby uzyskać apetyczną piankę, wielokrotnie przelewali 

płyn z naczynia do naczynia. 



Ten gorzkawy i aromatyczny napój był niezbędnym elementem 

uroczystości państwowych. Wznoszono nim również rytualne 

toasty w czasie obrządków weselnych. A składając małżeńską 

przysięgę, narzeczeni w dowód miłości wręczali sobie po kilka 

ziaren kakao. Nasiona kakaowca były także środkiem 

płatniczym. Ostatnie badania sugerują jednak, że historia 

czekolady sięga jeszcze bardziej zamierzchłych dziejów.  



Językoznawcy odnaleźli korzenie słowa cacao w języku 

Olmeków - plemienia, które założyło pierwszą 

cywilizację na terenach współczesnego Meksyku. 

Oznacza to, że drzewa kakaowe uprawiano już ok. X 

wieku p.n.e. Kiedy po Olmekach zamieszkali te tereny 

Majowie, a potem Aztekowie, otrzymali bezcenny spadek 

- kakaowe plantacje i tradycję przyrządzania czekolady. 



Produkcja czekolady  

 

Ziarna kakaowca poddawane są: 

 

 fermentacji  

 suszeniu 

 oczyszczaniu i prażeniu 

 miażdżeniu skorupek 

 wyciskaniu tłuszczu z ziaren 



Nadziewana, gorzka, mleczna, z bakaliami… 

 

Na rynku znajduje się wiele typów 
czekolady zaczynając od gorzkiej, a kończąc 
na czekoladzie z papryczkami chili. To też 
dowodzi ogromnemu popytu na ten 
produkt. Jednakże najbardziej preferowana 
jest czekolada nadziewana o mocno słodkim 
smaku i o niewielkiej zawartości kakao. 
Czekolada gorzka z 90% kakao jest nadal 
tylko dla wyjątkowych smakoszy. Niestety 
na rynku można znaleźć wiele produktów 
czekolado podobnych, w których zawartość 
kakao nie przekracza 7%, wiąże się to 
również z użyciem lecytyny sojowej, której 
zadaniem jest uzyskanie gładkiej, 
jednorodnej struktury.  
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Rodzaj czekolady = typ osobowości 

 

 

Podobno: 

Mleczną lubią romantycy 

Gorzką koneserzy 

Białą wolą niezdecydowani 
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Za co kochamy czekoladę 

Mało kto może się oprzeć pokusie choćby kawałka czekolady. 

Kochamy ją za jej wspaniały smak i niepowtarzalny zapach. 

Także za to, że zawiera w sobie składniki odżywcze takie jak: 

wapń, który redukuje ryzyko chorób serca, udarów, raka jelita 

grubego oraz kamieni nerkowych. Dzięki niej podnosi się           

w organizmie poziom tlenku azotu co skutkuje rozszerzeniem się 

naczyń krwionośnych i przystosowaniem się organizmu do 

zwiększonego wysiłku.  



Uzależnienie od czekolady to nie mit 

Aż trudno uwierzyć, ale uzależnienie od czekolady ma swoją 

naukową nazwę – czekoladoholizm. Jak wykazały przeprowadzone 

badania, aktywność mózgu (w obszarach odpowiedzialnych za 

uzależnienia i doznawanie przyjemności) zwiększała się, gdy widok 

czekolady został wzmocniony możliwością picia napoju 

czekoladowego. Ustalenia naukowców mogą brzmieć 

niewiarygodnie, ale jak się wydaje, jedynym sposobem, by pozbyć 

się uzależnienia od czekolady jest – jedzenie po ciemku! 



Czekolada  na poprawę humoru  

Dowiedziono, że zjedzenie dwóch tabliczek brązowego cudu 

powoduje poprawę samopoczucia. A to wszystko za sprawą 

aminokwasów zawartych w czekoladzie, głównie z mleka             

w proszku. Ponieważ owe aminokwasy biorą udział                     

w wytwarzaniu w organizmie serotoniny. Serotonina to hormon, 

który wywołuje szczęście, zadowolenie oraz odprężenie. Niestety 

te zalety mogą wywołać bardzo negatywne zachowanie, jakim 

jest obżarstwo w sytuacjach negatywnych dla człowieka więc 

poprawiajmy humor ale z umiarem 



Jak widać czekolada posiada wiele składników odznaczających się 

korzystnymi cechami, trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystko          

w dużych ilościach szkodzi i należy zadbać o kontrolę spożywania 

tego produktu. 

 

 



W Polsce rynek czekolady znajduje się wciąż w fazie 

wzrostu, na co wskazywałoby spożycie czekolady         

w Polsce i w Zachodniej Europie. Podczas gdy Polak 

zjada średnio 3,6 kg czekolady w ciągu roku.              

W wielkiej Brytanii na głowę przypada 7,2 kg,             

w Austrii oraz Holandii po 8 kg, natomiast przeciętny 

mieszkaniec Szwajcarii konsumuje rocznie około 10 

kg czekolady. 



 

 

Dziękujemy za uwagę   
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