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Kiosk z Czekoladkami
Zestaw do wytwarzania czekoladek. Od 7 lat.

Wybór składników
Składniki zestawu.

Transfery (1)
W kontakcie z roztopioną czekoladą pigmenty zostają przeniesione na czekoladę, dzięki czemu
uzyskuje się ciekawe efekty dekoracyjne, podobnie jak w przypadku profesjonalnie wykonanych
czekoladek.

Cukrowe perełki (2)
Są to kuleczki z cukru pokryte barwnikiem spoŜywczym w kolorze złota.

Musujący karmel (3)
Produkt ten sporządzany jest na bazie cukru, masła kakaowego oraz dwutlenku węgla. W wyniku
specjalnego procesu dwutlenek węgla zostaje uwięziony w cukrze i uwalnia się wyłącznie podczas
kontaktu z wodą lub śliną. Stąd efekt musowania w ustach.

Aromaty
Naturalny aromat miętowy (4)
Naturalny aromat bananowy (5)
Naturalny aromat orzechów laskowych (6)

Przepis: Czekoladowe trufle
Proporcje na 10 trufli:
− 25 g cukru (drobnoziarnistego lub pudru)
− 50 g czekolady
− 25 g niesolonego masła
− Drobno zmielone migdały lub wiórki kokosowe
Do miski włoŜyć kostki czekolady oraz kawałki masła.
Całość roztapiać przez 3 i pół minuty w kuchence mikrofalowej (600 watów). Dodać cukier oraz łyŜkę
migdałów lub wiórków kokosowych, lub jeszcze 25 kropli aromatu orzechów laskowych, a następnie
wymieszać.
Schłodzić, następnie włoŜyć do lodówki na godzinę.
Formować kulki o średnicy około 2 cm i obtoczyć je w kakao lub wiórkach kokosowych.

Środki ostroŜności
Topienie czekolady powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
Do roztopionej czekolady nigdy nie naleŜy dodawać wody, cukru ani alkoholu.

Przestrzegać zaleconego dozowania aromatów. Aromaty naleŜy przechowywać w lodówce i
przestrzegać terminu waŜności umieszczonego na pojemniku.
Aromatów nie naleŜy spoŜywać w czystej postaci. Nie moŜna ich równieŜ stosować na skórę.

Pochodzenie czekolady
Kakao pochodzi z Meksyku. Aztekowie zamieszkujący półwysep Jukatan
sporządzali napój z rozgniecionych ziaren kakaowca z dodatkiem wody, papryki
oraz cynamonu. I tak w 1505 r., podczas jednej ze swych podróŜy do Nowego
Świata, Krzysztof Kolumb odkrył xocolatl, ale ten dziwny brązowy i mocno
przyprawiony gorzki napój w ogóle mu nie smakował. Ale juŜ kilka lat później
Herman Cortes, hiszpański konkwistador, podczas swoich spotkań z azteckim
władcą Montezumą, miał okazję kosztować czekoladę złagodzoną dodatkiem
miodu i wanilii. Zasmakowawszy w oryginalnym i łagodnym smaku napoju, przywiózł do Europy ziarna
kakaowca. Zostały one bardzo szybko docenione na dworze Karola V.
Następnie czekoladowy napój trafił na dwór francuski dzięki jego praprawnuczce
Karola - Marii Teresie Austriaczce, która poślubiła Ludwika XIV. Ulepszanie
procesu palenia powierzono jezuitom. Hiszpanie zachowali monopol na handel
ziarnami kakaowca aŜ do końca XVII wieku. Popularność czekolady szybko
rozprzestrzeniła się w Europie – od XVIII wieku wiele krajów europejskich
sadziło drzewa kakaowca w swoich koloniach, podobnie jak to było w przypadku
kawy i herbaty.

Produkcja czekolady
Czekolada produkowana jest z ziaren rosnących na niewielkich drzewach zwanych kakaowcami.
Ziarna znajdują się wewnątrz duŜych podłuŜnych owoców i dojrzewają od 4 do 6 miesięcy. Po zbiorach
otwiera się owoce w celu pozyskania ziaren, które następnie są poddawane procesowi fermentacji, a
potem suszone na słońcu. Kolejnym procesem jest palenie (polega ono na poddawaniu ziaren
działaniu temperatury między 100 a 140 ºC przez pół godziny), a potem rozgniatanie. Na tym etapie
moŜna oddzielić masło kakaowe (tłusta część ziarna), które jest ponownie dodawane (lub zastępowane
przez inne substancje tłuszczowe pochodzenia roślinnego) do mieszanki cukru
oraz kakao.
W zaleŜności od proporcji otrzymuje się róŜne rodzaje czekolady:
− Ciemna czekolada zawiera od 35% do 99% kakao
− Czekolada mleczna zawiera około 30% kakao oraz 25% mleka w proszku
lub mleka skondensowanego
− Biała czekolada zawiera wyłącznie masło kakaowe, mleko oraz cukier

Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia prosimy kierować na adres:
I.Dyląg Allegro Sp.j. – ul. Wadowicka 12 – 30-415 Kraków - www.allegro-marketing.pl, www.dadum.pl
wyłączny importer i dystrybutor w Polsce firmy:
Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja – www.sentosphere.fr

