CZEKOLADA

Wyroby czekoladowe należą niewątpliwie do najbardziej lubianych słodyczy na świecie. Podstawowym surowcem
stosowanym do produkcji czekolady są owoce kakaowca (Theobroma cacao). Już samo naukowe określenie tej
rośliny sugeruje, że chodzi o prawdziwie „boski“ przysmak, ponieważ pochodzące z języka greckiego słowo Theobroma
w wolnym przekładzie oznacza „pokarm bogów“. Słowem cacao (pierwotnie wymawiane jako kakawa) określali
kakaowiec rdzenni mieszkańcy Mezoameryki.

KAKAOWIEC
•

Rodzaj kakaowiec jest zaliczany do rodziny ślazowatych (Malvaceae). Pod względem gospodarczym najbardziej
wykorzystywany jest kakaowiec właściwy (Theobroma cacao).

•

Kakaowiec jest wiecznie zielonym, tropikalnym drzewem, które rośne na obszarze o szerokości geograficznej od 20°N
do 20°S, najchętniej na wysokości do 600 m n.p.m. Osiąga wysokość do 20 m. Prawidłowo rozwija się w miejscach
zacienionych, bezwietrznych, o ustabilizowanej temperaturze 20–35°C, wysokiej sumie opadów (1500–2500 mm za
rok), wysokiej wilgotności powietrza (od 80%) oraz na próchnicznej glebie.

•

Kakaowiec kwitnie cały rok, przy czym jego kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia lub konarów – takie zjawisko nazywamy
kauliflorią.

•

Owocami kakaowca są jagody, które mogą osiągnąć długość 30 cm, szerokość 12 cm oraz wagę do  500 g. Zawierają
15–40 białawych nasion, tzw. ziaren kakaowych.

PRZETWARZANIE ZIARNA KAKAOWEGO

1. ZBIÓR OWOCÓW
KAKAOWCA

Owoce kakaowca zbiera się tylko
ręcznie.

2. POZYSKIWANIE
ZIAREN KAKAOWCA

Owoce są ręcznie rozcinane,
po czym wyjmuje się z nich ziarna
kakaowca.

3. FERMENTACJA

Fermentacja nadaje ziarnom
kakaowca odpowiedni kolor, zapach i
smak. Proces fermentacji trwa
od 5 do 6 dni.

4. SUSZENIE

Suszenie ma na celu ochronę ziarna
oraz zatrzymanie procesu fermentacji.
Suszenie trwa od 8 do 15 dni i może
przebiegać bezpośrednio na słońcu lub
w specjalnych suszarniach. Wysuszone
ziarna są sortowane, pakowane
a następnie wywożone do miejsca
końcowego przetworzenia.

PRODUKCJA CZEKOLADY, KAKAO ORAZ MASŁA KAKAOWEGO

1. CZYSZCZENIE

Ziarna są przebierane w celu
usunięcia niepożądanych
domieszek.

2. PRAŻENIE

Celem prażenia ziaren
kakaowych jest usunięcie
łupinek. Dodatkowo ziarna
zyskują wtedy czekoladowy
aromat i kolor. Najczęściej
są prażone pół godziny w
temperaturze 130–150 °C.
Prażyć można całe ziarno
kakaowca, kawałki lub masę
kakaową.

7. PRZYGOTOWANIE
CZEKOLADY,
MIESZANIE

Do masy kakaowej dodaje
się takie składniki, jak masło
kakaowe, cukier czy mleko,
zależnie od rodzaju wyrobu.

3. ROZDRABNIANIE

Ziarno kakaowe jest
rozdrabniane na mniejsze
kawałki i przy pomocy prądu
powietrza usuwa się z nich
skorupkę.

8. ROZGNIATANIE

Powstałą mieszankę rozgniata
się przy pomocy walców,
co nadaje jej większej,
choć jeszcze nie całkowicie
zadowalającej, gładkości.

4. MIELENIE

Rozdrobnione ziarno kakaowca
mieli się zazwyczaj przy użyciu
młyna palcowego, ewentualnie
miażdży za pomocą
specjalnych walców. Powstaje
półpłynna masa kakaowa.

9. KONSZOWANIE

Polega na intensywnym
mieszaniu i napowietrzaniu masy
czekoladowej w temperaturze
50–60 °C. Proces ten może
trwać nawet do 70 godzin. Dzięki
niemu masa czekoladowa staje
się doskonale delikatna, a jej
składniki aromatyczne mogą się
w pełni rozwinąć.  

5. PROCES
ALKALIZOWANIA

Uprażone ziarno kakaowe,
jego kawałki lub masę
kakaową można poddać
procesowi alkalizacji. Dodaje
się wtedy węglan sodu,
potasu lub amonu, co ma
na celu obniżenie naturalnej
kwasowości kakao, staje
się ono wtedy ciemniejsze i
zmienia aromat. W ten sposób
powstaje kakao holenderskie.

10. TEMPEROWANIE
Czekoladę schładza się do
temp. 28 °C, a następnie
ponownie ogrzewa się do
32 °C. Dzięki temu zyskuje
połysk, równomierną
łamliwość i trwałość.

6. WYTŁACZANIE

Masę kakaową podgrzewa
się do temperatury 80–90 °C,
następnie przy pomocy prasy
hydraulicznej oddzielona zostaje
tłusta masa, czyli masło
kakaowe. Sucha pozostałość
nazywana jest kuchem
kakaowym − po jego zmieleniu
otrzymujemy proszek kakaowy
(klasyczne kakao). Te dwa
surowce można sprzedawać
jako gotowy produkt.

11. WLEWANIE
DO FOREMEK

Czekoladę wlewa się do
foremek, uzyskując końcowy
produkt.

