


Η ιςτορία τησ ςοκολάτασ ςτην Ευρϊπη ξεκινάει με 
την ανακάλυψη τησ Αμερικήσ, πριν από 500 
περίπου χρόνια. Μζχρι τότε οι κάτοικοι τησ 
Ηπείρου μασ, δεν ήξεραν τίποτα για το 
ςυναρπαςτικό αυτό φυςικό και απολαυςτικό 
προϊόν, που ζμελλε να γίνει με τα χρόνια η πιο 
αγαπημζνη γεφςη μικρϊν και μεγάλων. Οι πρϊτεσ 
πληροφορίεσ που ζχουμε για την καλλιζργεια 
κακαόδεντρων είναι από την εποχή του πολιτιςμοφ 
των Μάγια κάπου ςτο 600 μ.Χ.

Η ΑΝΑΚAΛΤΨΗ ΣΗ ♥





Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΗ

• Στθν εποχι των Αητζκων το είδοσ ιταν ςπάνιο και άξιηε όςο 
και το χρυςάφι. Οι καρποί προςφζρονταν ςυνικωσ ςτουσ 
Θεοφσ και τουσ βαςιλιάδεσ και χρθςίμευαν ακόμα ωσ μζςο 
εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, ωσ χριμα. 

• Οι Αητζκοι χρθςιμοποιοφςαν τουσ καρποφσ του κακάο -
αφοφ πρϊτα τουσ ζτριβαν μεταξφ τουσ και τουσ ζκαναν 
ςκόνθ - για τθν παραςκευι ενόσ ροφιματοσ που το 
ονόμαηαν "Choclatl". Το ρόφθμα αυτό, ςτο οποίο 
πρόςκεταν και άλλα μπαχαρικά, το ζπιναν ηεςτό και 
κεωροφςαν ότι ιταν χωνευτικό, δυναμωτικό και το 
καλφτερο φάρμακο τθσ εποχισ εκείνθσ, που μποροφςε να 
γιατρζψει κάκε αρρϊςτια.



Η ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ



Η ςοκολάτα ςε ςτερεά μορφή!

• Για πρϊτθ φορά ςοκολάτα ςε ςτερεά μορφι 
παραςκεφαςε το παραδοςιακό μαγαηί του 
Λονδίνου "Ο Μφλοσ του Καφζ", που το 1674 
παρουςίαςε ςοκολατζνια ραβδάκια "αλά 
ιςπανικά" και ζνα γλφκιςμα ςοκολάτασ ςε 
ςυμπαγι μορφι.



ΚΑΚΑΟΔΕΝΣΡΑ…! Η ΑΡΧΗ 
ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ! 



• Το δζντρο του κακάο είναι ζνα τροπικό φυτό που 
ευδοκιμεί αποκλειςτικά ςε τροπικά κλίματα, εκεί που 
υπάρχει ηζςτθ και πολφ υγραςία. Είναι δζντρο φψουσ 6-
8 μζτρων με πυκνι φυλλωςιά και χρειάηεται περίπου 4 
χρόνια από τθ ςτιγμι που φυτεφεται για να αποδϊςει 
καρποφσ. Κάκε δζντρο παράγει κατά μζςο όρο 20 με 30 
καρποφσ το χρόνο από τουσ οποίουσ ςυλλζγονται 2 κιλά 
κόκκοι κακάο.

• Στθ ςυνζχεια απλϊνονται ςε μεγάλεσ ψάκεσ πάνω ςτο 
ζδαφοσ και εκτίκενται ςτον ιλιο, προκειμζνου να 
ξερακοφν. Εκεί παίρνουν το καφζ χρϊμα τουσ και 
αρχίηει να αναπτφςςεται το λεπτό άρωμά τουσ. Έτοιμοι 
πια ςυςκευάηονται ςε ςάκουσ και παίρνουν το δρόμο 
για εξαγωγι.











Και κάπωσ ζτςι ανακαλφφθηκε
η αγαπημζνη ςε όλουσ 

ΟΚΟΛΑΣΑ♥



♥ΣΕΛΟ♥


