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K
onsumpcja czekolady w krajach Europy Za-

chodniej z roku na rok wzrasta. Taki trend 

można również zaobserwować na polskim 

rynku konsumenckim. Tendencje wzrosto-

we będą w głównej mierze zależne od cen czekolady, 

a te z kolei będą zależały od wielkości zbiorów ziaren 

kakaowych. W tym przypadku prawo popytu i podaży 

ulegałoby zachwianiu, gdyż nie wszyscy producenci 

będą w stanie zapłacić za wysoką już cenę tłuszczu 

kakaowego obecnego w masach czekoladowych. Na-

przeciw temu zjawisku wychodzą pozostałe tłuszcze 

roślinne, których dodatek umożliwi wyprodukowanie 

masy czekoladopodobnej. Z masami czekoladopodob-

nymi zetknęliśmy się w naszym kraju w czasach PRL-u, 

kiedy to na sklepowych półkach brakowało niemal 

wszystkiego. Wtedy właśnie „złoty wiek” przeżyły masy 

czekoladopodobne występujące w postaci tabliczek, 

figurek oraz licznej galanterii czekoladowej. Dziś coraz 

rzadziej możemy spotkać je wśród artykułów czekola-

dowych, choć największym zainteresowaniem cieszą 

się jako masa stosowana do polew wypieków czy lodów. 

Narodziny czekolady
Historia czekolady sięga dawnych czasów i trudno 

tu mówić tak naprawdę o tym, jak się ona przeobra-

żała na przestrzeni wieków do formy, w jakiej znamy 

ją dziś. Ale wszystko zaczęło się od najstarszych cywi-

lizacji Ameryki Środkowej, Omleków i Majów. To oni 

zdobyte ziarna kakaowca miażdżyli przy pomocy 

swoich archaicznych narzędzi, a pokruszone cząstki 

mieszali z wodą – zapewne nie był to napój na tyle 

wyborny, byśmy chcieli dziś do jego smaku wracać. 

Dopiero kolejne zmiany w recepturze tego napoju, za-

pewne przeprowadzane metodą prób i błędów, nieco 

zmieniły jego smak na kolejne setki lat. Świadomość 

uprawy ziaren kakaowca oraz wzrost wiedzy na te-

mat zachodzących procesów w ziarnach tuż po ich 

zbiorze stanowiły kamień węgielny, jaki wniosły ów-

czesne ludy w rozwój tej szlachetnej masy. To wła-

śnie w tamtych czasach ziarna po zbiorach zaczęto 

poddawać procesom fermentacji i  prażenia, które 

po wymieszaniu z wodą doprawiali miodem czy ostrą 

papryczką chili. Ten gorzko-pikantny napój był nawet 

podniesiony do rangi napoju bogów. Kakao stało się 

na tyle ważne, że patronował mu nawet bóg Ek Chuah, 

(Nie)zastąpiony 
tłuszcz kakaowy

Jaki wpływ na odbiór wrażeń 
sensorycznych konsumentów 
będzie miało zastąpienie tłusz-

czu kakaowego innymi tłusz-
czami roślinnymi? Jak będzie 

kształtowała się cena takich 
produktów? Przyglądamy się 
produkcji masy czekoladowej

i jej odpowiedników.

Masy czekoladowe i czekoladopodobne
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którego święto przypada w kwietniu. Być może wła-

śnie też z  tego względu 12  kwietnia obchodzimy 

Światowy Dzień Czekolady. Również inne ludy darzy-

ły ziarna kakaowe niezwykłą czcią, określając je jako 

swoisty afrodyzjak, a nawet traktując jako lokalną 

walutę. W ten sposób dobra passa „boskiego napoju” 

trwała latami. Dopiero za sprawą odkrywczych wy-

praw morskich z początkiem XVI wieku Europejczycy 

mieli możliwość zetknięcia się z tym wartościowym 

dla tamtejszych ludów ziarnem kakaowym. Zanim 

się jednak do niego przekonali, minęły lata. Receptu-

ra, której używały ludy Ameryki Środkowej, również 

uległa istotnej ewolucji i wtedy właśnie czekolada 

pojawiła się na europejskich stołach Francji, Włoch, 

Hiszpanii i Niemiec. Z hukiem otwierano pierwsze 

fabryki, sklepy i pijalnie czekolady we wszystkich za-

kątkach Europy – od Londynu po Mediolan.

Proces produkcji
Produkcja mas czekoladowych i czekoladopodobnych 

w zasadzie niczym się nie różni, poza samym surow-

cem tłuszczowym użytym do mas. Proces powstania 

mas czekoladowych tudzież czekoladopodobnych 

jest wieloetapowy i dość czasochłonny, stąd też war-

tość odżywcza tego produktu traci na swojej wartości. 

Choć ziarno kakaowca jest obrabiane w głównej mie-

rze w Europie, to niestety plantacji tego wymagają-

cego klimatycznie drzewa nie udało się już zasadzić 

Gatunek theobroma 
– charakterystyka ziarna kakaowego

Uprawy ziaren kakao można spotkać przede 
wszystkim na  kontynentach amerykańskim 
i  afrykańskim. Drzewa kakaowca są  dość 
wymagające zarówno pod względem nasło-
necznienia, opadów, gleby oraz panujących 
temperatur. Aby mogły z  powodzeniem 
owocować, wszystkie te  warunki muszą się 
ze  sobą równoważyć. Dojrzałe ziarno kakao 
ma  w  zależności od  odmiany kolor od  żół-
tego, żółtoczerwonego lub czerwonego 
do  czerwonobrązowego oraz długość około 
25 cm. W jednym owocu kakaowca znajduje 
się od  25  do  nawet 50  ziaren, które ułożone 
są  w  pięciu rzędach w  musie owocu. Jedno 
takie ziarno kakao ma  długość około 2  cm. 
W  przeciągu roku drzewo wydaje około 
25  sztuk owoców, a  przy pomyślnych zbio-
rach – nawet drugie tyle. Ziarno kakao składa 
się w głównej mierze z tłuszczu, który stano-
wi około 54%, następnie białka (11,5%) oraz 
9% polisacharydu zwanego celulozą. Pozosta-
łe składniki to: skrobia, pentozany, garbniki 
i  składniki barwiące, woda, substancje mi-
neralne i  sole, kwasy organiczne, substancje 
smakowe, teobromina i kofeina.w
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na naszym kontynencie. W pierwszym etapie dojrzałe 

ziarno jest zrywane i odseparowywane od pozostałej 

części miąższu oraz skorupy. Następnie ziarna pod-

dawane są fermentacji najczęściej w drewnianych 

skrzyniach lub beczkach, które chronią surowiec 

przed mechanicznym uszkodzeniem i dodatkowym 

zanieczyszczeniem. Sama fermentacja to  proces 

trwający około 6 dni, w zależności od odmiany ziarna. 

Podczas jej trwania zachodzą liczne procesy reakcji 

biologiczno-chemicznych, które m.in. wywołują re-

akcję kiełkowania ziarna, a następnie doprowadza-

ją do jej obumarcia. Bez tego zjawiska nasze masy 

nie uzyskałaby swojego wyjątkowego smaku. Pod-

czas zachodzącej fermentacji ziarno chłonie wilgoć 

do wartości nawet 60%. Usunięcie wody jest możli-

we na skutek procesu suszenia, co zarazem zwiększy 

trwałość przechowalniczą ziaren, które są transpor-

towane do docelowego kraju jego przerobu. A tam 

następują debakteryzacja oraz proces prażenia, który 

nada ziarnu charakterystyczny aromat – w tym eta-

pie wytwarza się około 400 substancji smakowych. 

Kolejno ziarna są  łamane i  obierane ze  skorupki, 

a następnie poddawane procesowi uszlachetniania 

wnętrza ziaren. Proces ten jako kolejny ma wpływ 

na walory smakowe końcowego wyrobu, gdyż po-

przez zastosowanie specjalnego reaktora ciśnie-

niowego pozbywamy się niepożądanych substancji 

smakowo-zapachowych, przez co  smak czekolady 
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może zostać polepszony. Uszlachetnianie kakao w ten 

sposób to również skrócenie późniejszego procesu 

konszowania masy, a także pozbycie się w dużej mie-

rze pleśni i drożdży. Przed rozdziałem drogi kakao 

na produkcję czekolady i kakao w proszku odbywa 

się mielenie połamanego ziarna. Na skutek zastoso-

wania podwyższonej temperatury otwierają się pory 

połamanego ziarna i na ich powierzchni pojawia się 

tłuszcz kakaowy, który otacza kawałki kakao. Trafiają 

one ostatecznie do młynka i w ten sposób uzysku-

jemy miazgę kakaową (średnia zawartość tłuszczu 

to 52%), która jest już gotowa do produkcji czekolady. 

Drugim istotnym składnikiem do produkcji czekola-

dy jest tłuszcz kakaowy, który powstaje jako produkt 

uboczny przy produkcji kakao w proszku. To te dwa 

szlachetne surowce w głównej mierze będą decydo-

wały o kakaowej nocie naszej czekolady, 

oczywiście czekolada to również 

cukier i pozostałe składniki, 

jak emulgator i  najczę-

ściej ekstrakt wanilii, 

a także części mlecz-

ne: mleko w prosz-

ku, serwatka, lak-

toza i  niekiedy 

również tłuszcz 

mleczny. Mając 

wszystkie składniki, poddaje się je  walcowaniu, 

by nadać późniejszej masie jednorodność podczas 

rozpływania się jej w ustach, gdyż w wyniku tego 

procesu wszystkie surowce uzyskują taką samą 

granulację. Ostatnim etapem produkcji czekolady 

od samego ziarna jest jej konszowanie. To bardzo 

istotny, a  nawet można powiedzieć najistotniej-

szy etap w produkcji czekolady, który odpowiada 

za jej delikatność oraz walory smakowo-zapacho-

we. Podczas tego czasochłonnego etapu dochodzi 

do  ulotnienia się wszelkich niepożądanych sub-

stancji, które odpowiadają za nieprzyjemny gorz-

ko-kwaśny posmak. Do tych substancji zalicza się 

m.in.: aldehydy, alkohole, kwasy i estry. 

Tłuszcze do produkcji
mas czekoladopodobnych 

Zastąpienie tłuszczu kakaowego w pro-

dukcji mas wcale nie należy do naj-

prostszych, gdyż mamy tu pew-

ne ograniczenia. Otóż nie 

każdy tłuszcz będzie odpo-

wiedni, mowa tu  oczywi-

ście o  docelowym prze-

znaczeniu produktu oraz 

odpowiedniej sensoryce. 

Przyjrzyjmy się, jak po-
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Deklarowanie produktu jako 
„czekolada” będzie możliwe 

jedynie wtedy, gdy udział 
tłuszczów roślinnych innych niż 

tłuszcz kakaowy nie będzie
przekraczał 5% w masie, 

w pozostałych przypadkach 
jest mowa o wyrobie 

czekoladopodobnym. 
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reklama

grupowano tłuszcze wykorzystywane do produkcji 

mas czekoladopodobnych:

– tłuszcze roślinne o budowie zbliżonej do tłusz-

czu kakaowego, które z tego tytułu trzeba poddać 

temperowaniu, to ekwiwalenty tłuszczu kakaowe-

go (CBE: Cocoa Butter Equivalents) i jego polepsza-

cze (CBI: Cocoa Butter Improvers); ich zastosowanie 

ma sens w przypadku produktów przeznaczonych 

na rynki o klimacie stosunkowo gorącym, co spo-

wodowane jest ich podwyższoną temperaturą 

topnienia; do tworzenia tego typu zamienników 

używa się tłuszczów shea, illipe oraz palmowego;

– tłuszcze roślinne o budowie odmiennej od tłusz-

czu kakaowego, niewymagające temperowania, 

to  zamienniki tłuszczu kakaowego (CBR: Cocoa 

Butter Replacers; tłuszcze bezlaurynowe, w głównej 

mierze olej: sojowy, palmowy oraz słonecznikowy) 

oraz jego substytuty (CBS: Cocoa Butter Substitutes; 

tłuszcze laurynowe, w głównej mierze tłuszcz ko-

kosowy oraz tłuszcz z ziaren palmy); do tej grupy 

należą najtańsze tłuszcze palmowe i kokosowe, 

szeroko rozpopularyzowane w cukiernictwie.

Zalety i wady
zastępników tłuszczu kakaowego 
Stosowanie zastępników tłuszczu kakaowego niesie 

pewne korzyści. W pierwszej kolejności będzie to tań-

sza cena surowca, w drugiej zaś możemy zaoszczędzić 

na osprzęcie produkcyjnym (temperówki, dekrystali-

zatory), gdyż nie wszystkie będą wymagały przepro-

wadzenia kosztownego procesu temperowania masy 

ze względu na brak specyficznych kryształków tłusz-

czu kakaowego. Wspomniane kryształki odpowiadają 

za zmiany jakościowe powstające na powierzchni pro-

duktu po nieodpowiednim potraktowaniu masy czeko-

ladowej (zjawisko siwienia). Poza korzyściami są również 

negatywne strony medalu – nomenklatura. Deklaro-

wanie produktu jako „czekolada” będzie możliwe jedy-

nie wtedy, gdy udział tłuszczów roślinnych innych niż 

tłuszcz kakaowy nie będzie przekraczał 5% w masie, 

w pozostałych przypadkach jest mowa o wyrobie cze-

koladopodobnym. Nieco inne temperatury topnienia 

tych tłuszczów na naszym podniebieniu oraz inny skład 

kwasów tłuszczowych potrafią z łatwością się zdradzić 

w ustach koneserów czekoladowych smaków. Tłuszcz 

kakaowy również niesie sam w sobie smak i jego wy-

eliminowanie jest od  razu zauważalne. Trudno jest 

zatem podrobić smak prawdziwej czekolady, gdy już 

go znamy. Producenci niezwykle rzadko decydują się 

na produkcję swoich wyrobów z użyciem masy czekola-

dopodobnej. Większe jej zastosowanie można spotkać 

jako dodatek do wypieków, czyli tzw. czekolada do pie-

czenia i gotowania. Wtedy jej zastosowanie ma sens  

Piśmiennictwo dostępne u autora.


