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SZEF KUCHNI – CZEKOLADA
Wiek 7+



Zawartość:
1. Praska z 8 foremkami
2. Foremka w kształcie tabliczki

czekolady
3. Foremka w kształcie dużego jajka
4. Foremka w kształcie małego jajka
5. 8 patyczków do lizaków
6. 1 pędzelek
7. 4 plastikowe łyżeczki
8. 1 szpatułka
9. 12 aluminiowych pojemniczków
10. 3 arkusze do owijania
11. 5 woreczków z etykietami
12. 5 małych wstążek
13. 2 pudełeczka na prezenty
14. 2 duże wstążki
15. 1 wałek

Akcesoria i foremki nie nadają się do mycia w zmywarce.

Montaż/ demontaż praski do czekolady

Zapnij wybraną przez siebie
końcówkę.

Użyj narzędzia, aby wyjąć czekoladkę z końcówki. 



Przechowuj końcówki w prasce!

Twoja lista zakupów
Biała czekolada, gorzka czekolada, woda, pianki cukrowe, truskawki tagada, cukierki/landrynki, ryż 
preparowany o smaku czekoladowym, ziarna zbóż, mleko, suszone owoce, kakao w proszku bez dodatku 
cukru, pralinki, tarty kokos, owoce, słodka bułka, masło, płynna śmietanka, bita śmietana w spray’u, lody, 
papier do pieczenia, drewniane patyczki

Historia czekolady
Czekolada została wynaleziona ponad 3000 lat temu w Meksyku.
Czekolada jest znana także jako masa kakaowa. Kakao rośnie na
kakaowcu, który lubi wysokie temperatury i osiąga wysokość nawet do
15 metrów.  Zbiory odbywają się dwa razy do roku: w czerwcu i
październiku. Owoce tego drzewa są znane jako strączki kakaa. Mają
kształt piłki do rugby i długość od 10 do 25 cm. Każdy strąk zawiera od
25 do 75 ziaren kakaa. Każde ziarno ma długość od 20 do 25
milimetrów. 

Zbiory
1. Żniwa: strąki odcina się od drzewa maczetą.
2. Rozłupywanie: strąki są przecinane na pół, aby wydobyć ziarna.



3. Fermentacja: ziarna są składowane na stercie i przykrywane liśćmi bananowca. 
Celem tego zabiegu jest pozbycie się pulpy otaczającej ziarna. Fermentacja trwa do 
7 dni.
4. Suszenie: ziarna są rozkładane na słońcu lub umieszczane w suszarkach, aby 
zredukować poziom wilgoci do 7%. Po tym ziarna są segregowane, pakowane i 
wysyłane w różne zakątki świata, aby zostały przetworzone na czekoladę.

Obróbka
1. Sortowanie: ziarna są sortowane i czyszczone.
2. Pieczenie: ziarna są pieczone – ale nie palone – w temperaturze pomiędzy 120 a 140 stopni Celsjusza, aby 
zredukować wilgoć i gorzki smak.
3. Miażdżenie: ziarna są miażdżone, aby pozbyć się skorupki. Dzięki temu otrzymuje się łuskane ziarna 
kakaowca.
4. Mielenie: ziarna są mielone, uzyskuje się pastę kakaową.
5. Tłoczenie: pasta kakaowa jest tłoczona, aby pozbyć się oleju. Otrzymuje się suche płaskie dyski znane 
jako „sprasowane ciastka”.
6. Przesiewanie: ciastka są mielone, aby uzyskać proszek kakaowy.
Teraz czas dla producenta czekolady, aby stworzyć wyrób gotowy do użycia. Miksuje on proszek kakaowy z 
masłem kakaowym, mlekiem, wanilią i innymi składnikami, które wybierze. W zależności co zostanie użyte,
powstaje gorzka, mleczna lub biała czekolada!



Rodzaje czekolady

Roztapianie czekolady
Producenci czekolady stosują specjalną metodę roztapiania czekolady: krystalizację. Używają specjalnego 
garnka zwanego bemarem i stosują się bardzo dokładnie do określonych temperatur. Temperatura musi 
powoli wzrastać, spadać i wzrastać ponownie. Jeśli posiadasz w domu termometr do żywności, poproś 
dorosłego, aby pomógł ci zastosować tę technikę, jednak nie jest to konieczne do wykonania przepisów 
znajdujących się poniżej. Możesz podążać za instrukcją i topić czekoladę w mikrofalówce bez problemu!

Dzięki krystalizacji twoja czekolada będzie bardziej lśniąca i długotrwała. Przy użyciu mikrofalówki będzie 
szybciej i łatwiej, więc będziesz mógł spróbować od razu!

Przeczytaj uważnie instrukcje
poniżej, aby wiedzieć jak roztapiać
czekoladę w mikrofalówce. Użyj
pojemnika nadającego się do
mikrofalówki. Kiedy wyjmiesz
pojemnik z mikrofalówki, nie
wszystkie kawałki czekolady zostaną
rozpuszczone. Zaczną się one topić,
gdy będziesz mieszał czekoladę po
wyjęciu. Jeśli czekolada będzie w
mikrofalówce za długo, „ugotuje się” i
stanie się grudkowata.



Wszystkie przepisy znajdujące się poniżej nadają się do mikrofalówki o mocy 750W. Spójrz na tabelkę i 
znajdź odpowiadające wartości dla twojej mikrofalówki. Poproś dorosłego o pomoc przy tym punkcie. 

Jeśli posiadasz barwniki spożywcze, możesz się pobawić i dodać kilka kropel do rozpuszczonej białej 
czekolady, aby stworzyć jeszcze fajniejsze czekoladki!















































Składanie pudełek
W swoim zestawie znajdziesz saszetki, pudełka i wstążki, których możesz
użyć, aby zapakować wyroby. Poniżej znajdziesz instrukcję składania 
pudełka. Możesz je także ozdobić po swojemu, jeśli chcesz!



OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 7 roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo 
zadławienia. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.


