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, הביא 1502בשנת כשחזר כריסטופר קולומבוס ממסעו הרביעי אל "העולם החדש", 

, שהיה מקובל על צ'וקולאטלהעמו לספרד פולי קקאו וגם את סוד הכנתו של משקה 

תושבי אמריקה התיכונה לפני בוא האדם הלבן.  –האצטקים ועל בני מאיה 

תושים וממים, והאצטקים היו שותים אותו קר הצ'וקולאטל הוכן מפולי קקאו כ

ומתובל בתבלינים שונים, ובהם פלֵפל, קינמון וֶׁשֶנף (ָוניל). הספרדים למדו להכינו, 

כמאה שנים לא גילו אך החליפו את הפלפל, שבו תיבלו אותו האצטקים, בסוכר. 

נודעה דרך הכנתו שבע עשרה הספרדים את סוד הכנת המשקה לזרים. רק במאה ה

. בתחילת המאה בצרפת, ומשם הופץ לעוד ארצות, והיום שותים אותו בכל העולם

  השמונה עשרה שיפרו האנגלים את המשקה בהוסיפם לו חלב.

השוקולד כממתק מוצק, או כציפוי למיני מאפה ולממתקים אחרים, הופיע בשוק 

ין ערך, המכיל חומרים חיוניים לבני-זהו מזון מרוכז רברק במאה התשע עשרה. 

. לכן נכלל השוקולד ברשימה המוצעת של מזון שיש לאגור הגוף ולהפקת אנרגיה

  לשעת חירום.

ונראה שגידולו מצליח ביותר את עץ הקקאו מגדלים בארצות האזור הטרופי, 

גידולו העיקריים הם אפריקה המערבית, שיותר ממחצית -. שטחיבקרבת הים

איי הודו המערבית ואמריקה מכמות הקקאו הנצרכת בעולם כולו באה משם, 

ידי זרעים, והם מחייבים טיפול קפדני - את עצי הקקאו מרבים עלהדרומית. 

. על העצים הצעירים יש להגן מקרינת שמש ישירה ומרוח, בהיותם רגישים מאוד

ולכן מגדלים אותם בִצלם של עצים אחרים, המשמשים גם שוברי רוח. עץ הקקאו 

שנה. גובה העצים אינו עולה בדרך כלל על  15-12ו ַמגיע למלוא הנבתו* במלאות ל

לעין של העץ היא שפרחיו מתפתחים על  תכונה טיפוסית בולטתשמוָנה מטרים. 

על הבדים, וכך, בזמן הבשלת הֵפרות, מצופה הגזע בפרי בשרני, גדול ועסיסי ו שלדו 

חזיק ס"מ, וכל אחד מהם מ 25 -חום. אורך הֵפרות הבשלים ַמגיע ל-שצבעו אדמדם

  זרעים, הם "הפולים". 40-20

בדרך כלל אוספים את היבול פעמיים בשנה. הקוטף כורת את עוקצי הֵפרות 

הבשלים בסכין חד, המורכב על מקל כדי שאפשר יהיה לקטוף גם את הענבות 

בוצעים אותם כדי לחלץ מהם את כך -ואחר רות מניחים בערימותהפֵ הגבוהות. את 

. הפולים מכוסים ציפה סמיכה, שיש לסלקה לפני הייבוש. לשם כך מניחים הפולים

שוטחים אותם כך -עץ. אחר-להם לתסוס ימים אחדים בגומה באדמה או בגיגית

  . את הפולים היבשים אורזים בשקים, והם מוכנים למשלוח.לייבוש בשמש

. ותם במכונת פיצוחקולים אותם ומעבירים א, מנקים את הפוליםהחרושת - בבית

גוף הזרע הנותר מכיל כך מרחיקים מהם את הקליפות באמצעות זרם אוויר. -אחר
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ייצור 
  השוקולד

השומן נסחט מן הזרעים בצורת נוזל חום, . שומן (הנקרא "חמאת קקאו") 54% -כ

כאשר מעבירים אותם בין גלילים מסתובבים. נוזל זה נכבש לרקיקים, ואגב כך 

ן מרסקים את הרקיקים וכותשים אותם, עד נפלט ממנו חלק מן השומן. אחרי כ

  .מוכרת לנוהשמתקבלת אבקת הקקאו 

בייצור השוקולד מערבבים את הזרעים הקלופים, הקלויים, בסוכר ובחמאת קקאו 

וגורסים אותם לעיסה צמיגה. את העיסה מעבירים למכונה המייבשת אותה. בשלב 

סה אחידה, נוזלית זה מוספים מעט חמאת קקאו כדי לרככה, עד שמתקבלת עי

למחצה. את העיסה הזאת יוצקים לתוך תבניות ומקררים אותה. כך נעֶשה השוקולד 

  מוצק, ואפשר לחלץ אותו מן התבנית בנקישה קלה.

בייצור שוקולד מסוגים שונים (שוקולד חלב, שוקולד מריר וכד') מוסיפים לעיסה 

רות) ואף אגוזים, חומרים מתאימים, כגון אבקת חלב, מוָקה, תמצית (שנף, פ

  שקדים, משקה כוהלי.

   

 

 
  רות.פֵ ה ֵמַרבמצב בו יש לו  –* מלוא הנבתו 
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