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Με ηνλ όξν ζνθνιάηα πεξηγξάθνπκε κία ζεηξά από πξντόληα 

πνπ έρνπλ σο βαζηθό ζπζηαηηθό ή πξνέξρνληαη από ην 

θαθαόδεληξν. Είλαη έλα από ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηε 

δαραξνπιαζηηθή, ζε γιπθά, παγσηά ή κπηζθόηα. Σνθνιάηα 

επίζεο νλνκάδεηαη θαη δεζηό ξόθεκα κε βάζε ηε ζνθνιάηα. 

Υπάξρνπλ πνιιά είδε ζνθνιάηαο:

Κνπβεξηνύξα (πηθξή)

Σνθνιάηα πγείαο (ζθνύξα)

Σνθνιάηα γάιαθηνο

Ακπγδάινπ

Λεπθή

Μαύξε



Αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε

Η ζνθνιάηα πεξηέρεη νπζίεο πνπ εθθξίλνπλ εηδηθέο 

νξκόλεο θαη δξνπλ αληηθαηαζιηπηηθά.

Βειηηώλεη ηε κλήκε θαη ηε ζπγθέληξωζε

Η πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζνθνιάηαο ζε καγλήζην 

βειηηώλεη ηελ πξνζνρή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο.

Μείωζε ηεο πίεζεο

Τν καγλήζην θαη ην θάιην πνπ πεξηέρεη ε ζνθνιάηα έρεη 

βξεζεί όηη παίδνπλ ξόιν ζηελ πξόιεςε ηεο ππέξηαζεο.

Καηαπνιεκεί ην βήρα

Η αληηβερηθή ηδηόηεηα ηεο ζνθνιάηαο νθείιεηαη ζηελ 

νπζία ζενβξσκίλε, ε νπνία αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ 

λεύξνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην βήρα.

Τα ζεηηθά ηεο ζνθνιάηαο γάιαθηνο!



Τα αρνητικά της σοκολάτας γάλακτος!

Πεγή ζεξκίδωλ

Η ζνθνιάηα γάιαθηνο έρεη πνιιέο ζεξκίδεο,  

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν πξόζιεςεο βάξνπο. 

Πινύζηα ζε ιίπνο

Η θαηαλάισζή ηεο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν 

παζήζεσλ θαζώο είλαη πινύζηα ζε θνξεζκέλν ιίπνο. 

Αύμεζε ηεο γιπθόδεο

Η ζνθνιάηα απνηειεί πεγή ζαθράξσλ, ηα νπνία όηαλ 

θαηαλαιώλνληαη απμάλνπλ ηα επίπεδα γιπθόδεο 

νδεγώληαο ζε ππεξέθθξηζε ηλζνπιίλεο. 

Μπνξεί λα πξνθαιεί εκηθξαλία

Η ζνθνιάηα πεξηέρεη κηα νπζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθδήισζε εκηθξαληώλ. 



Η καύξε ζνθνιάηα είλαη πγηέζηεξε δηόηη 

πεξηέρεη πεξηζζόηεξν θαθάν από ηε ζνθνιάηα 

γάιαθηνο. Τα πξντόληα καύξεο ζνθνιάηαο 

έρνπλ 30% έσο 70% θαθάν, κε θάπνηεο 

πνηθηιίεο λα πεξηέρνπλ πάλσ από 80% θαθάν.



Τα ζεηηθά ηεο καύξεο ζνθνιάηαο!

Πεξηέρεη ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά πνπ
θαηαπνιεκνύλ ηηο βιάβεο ζηα θύηηαξα θαη
ζηα όξγαλα καο.
Πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό καο από 
θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο.
Πξνζηαηεύεη ηελ ζπζζώξεπζε ηεο 
ρνιεζηεξόιεο ζηα αηκνθόξα αγγεία.
Βειηηώλεη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο.



Τα αξλεηηθά ηεο καύξεο ζνθνιάηαο!

Πεξηέρεη δάραξε θαη ιηπαξά.
Πεξηέρεη ειατθό νμύ,παικηηηθό νμύ θαη 
ζηεαηηθό νμύ.
Κάπνηεο εηαηξίεο θαηαζθεπάδνπλ ηελ 
καύξε ζνθνιάηα κε πεξηζζόηεξεο 
ζεξκίδεο.



Η ιεπθή ζνθνιάηα δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζνθνιάηα, θαζώο δε θηηάρλεηαη από ζθόλε θαθάν ή 

ζπόξνπο θαθάν. Απνηειεί κείγκα από βνύηπξν 

θαθάν, δάραξε θαη γάια. Τν βνύηπξν θαθάν είλαη ην 

θπηηθό ιίπνο πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο ζπόξνπο ηνπ 

θαθάν.



Περίεργο, κι όμως...αληθινό!

Σνθνιάηα ζε ράπη, ην νπνίν κάιηζηα βειηηώλεη ηελ πγεία ηεο 
θαξδίαο;Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα πνιιέο από ηηο κεγαιύηεξεο 

ζνθνιαηνβηνκεραλίεο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 
ζηηο επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ηεο θιαβαλόιεο, πνπ πεξηέρεη ε 

ζνθνιάηα,θαη αλαδεηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο 
δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ ηξόπνπο γηα λα απνζπάζνπλ 
απηέο ηηο ηδηόηεηεο απν ηελ κπάξα ζνθνιάηαο.Μία από απηέο 
ηηο εηαηξίεο εηνηκάδεηαη λα ιαλζάξεη ζηελ αγνξά απηό ην ράπη 

ζνθνιάηαο θαζώο νη θιαβαλόιεο ηνπ θαθάν βνεζνύλ ηελ 
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.Εθηηκάηαη όηη 200 κηιηγθξάκ 

θιαβαλνιώλ ηνπ θαθάν  κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ζεκαληηθά 
ην θπθινθνξηαθό ζύζηεκα.Όκσο,γηα λα ιάβεη θάπνηνο 200 

κηιηγθξάκ θιαβαλνιώλ,ζα πξέπεη λα θαηαλαιώζεη 4 κπάξεο 
ζνθνιάηαο γάιαθηνο ή 2 κπάξεο καύξεο ζνθνιάηαο! 



http://www.onmed.gr/diatrofi/item/
https://el.wikipedia.org/wiki
http://www.balancediet.gr

Βηβιηνγξαθία!

Βηβηάλλα Σύξκα
Κηξαλπξίη Νηεράι
Κώζηαο Πάληνο
Σσηήξεο Παδαξάθνο
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