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FOR AT VOKSE
KRÆVER TRÆET ET
FUGTIGT KLIMA MED
REGELMÆSSIGE
REGNSKYL. KAKAOTRÆET KRÆVER
CA. 1000 MM REGN
ÅRLIGT. DET ER
SKYGGEKRÆVENDE.
BLADENE ER CA.
10-40 CM LANGE
OG 5-20 CM BREDE.

Historien
om kakao
Kakao (Theobroma cacao) er et 4-8 meter højt træ af familien Malvaceae.
Det stammer fra det tropiske Sydamerika og er blevet plantet i andre
tropiske egne. Dets frø bliver brugt til kakaopulver og chokolade.
Træets naturlige voksested er i Amazonas. Træet
er meget krævende med hensyn til temperatur og
nedbør. Det skal vokse ved 24-28 °C. Temperaturen
må aldrig komme under 16 °C. Grænsen for vækst
ligger på 500-1000 m over havets overflade. I dag
er kakaotræet udbredt i hele området 10-20 ° nord/
syd for Ækvator. Hvordan kakaotræet er kommet til
Mellemamerika er uvist. En teori peger på at træet er
en såkaldt relikt. Dvs. en lille enklave har overlevet i et
mindre område. Olmekerne var de første, der dyrkede
kakao fra ca. 1500 før Kristus. Frøene (”kakaobønnerne”) er stadig en vigtig ingrediens i det mexicanske
køkken sammen med chili og mandel.

8-10 cm bred og modner fra gul til orange. Den vejer
omkring 500 g, når den er moden. Hver bælg indeholder 20-60 frø, ofte kaldet ”bønner”, som ligger
i hvidt frugtkød. Hvert frø indeholder en betydelig
mængde fedt (40-50% som kakaosmør). Frøene
indeholder en lang række stoffer, der har påviselig
virkning på mennesker. Deres mest betydningsfulde
indholdsstof er theobromine, som minder meget om
koffein.

For at vokse kræver træet et fugtigt klima med
regelmæssige regnskyl. Kakaotræet kræver ca. 1000
mm regn årligt. Det er skyggekrævende. Bladene er
ca. 10-40 cm lange og 5-20 cm brede.

Theobroma planteslægten

Blomsterne gror i klynger direkte på stammen eller på
ældre grene. De er små, 1-2 cm i diameter. Frugten,
kaldet en kakaobælg, er ægformet, 15-30 cm lang og

Bønnen er ægformet,
15-30 cm lang og
8-10 cm bred

Det videnskabelige navn theobroma betyder ”gudernes mad”, mens kakao stammer fra det maya-yucatekiske ord Kakauw.

Kakao-slægten (Theobroma) er en planteslægt, der
findes over 20 arter af. Den er oprindelig hjemmehørende i Sydamerika, men er senere kommet til
Mellemamerika. Kun tre arter bruges til produktion
i større stil, nemlig Theobroma criollo, Theobroma
forastario og Theobroma trinitario.

Hver bælg indeholder
20-60 frø, ofte kaldet
”bønner”

Bønnen vejer
5-20 gram.
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MAYACIVILISATIONEN DYRKEDE KAKAOTRÆER I DERES BAGHAVE OG BRUGTE
KAKAOFRØENE TIL AT LAVE EN SKUMMENDE BITTER DRIK. DOKUMENTER
SKREVET MED MAYAHIEROGLYFFER
FASTSLÅR, AT CHOKOLADE OGSÅ BLEV
BRUGT VED CEREMONIER.
Hvor stammer kakao fra?

Kakao stammer fra det tropiske lavland i Sydamerika
og har været dyrket i mindst tre årtusinder i Centralamerika og Mexico. Chokolade har været brugt som
drik i næsten hele sin historie, og de tidligste optegnelser for brug af chokolade kan dateres til før
Olmekerne (ca. 1.400 år f.kr.).
I 2007 rapporterede arkæologer, at de havde fundet
bevis på den ældst kendte dyrkning og brug af kakao
ved en udgravning i Puerto Escondido i Honduras,
som kunne dateres til 1.100 til 1.400 f.Kr. De fundne
rester og den beholder, de blev fundet i, tyder på, at
den første brug af kakao ikke bare var som drik, men
frugtkødet sandsynligvis blev brugt som en sukkerkilde til gæring til en alkoholisk drik.
Mayacivilisationen dyrkede kakaotræer i deres baghave og brugte kakaofrøene til at lave en skummende
bitter drik. Dokumenter skrevet med mayahieroglyffer
fastslår, at chokolade også blev brugt ved ceremonier.
Indtil det 16. århundrede kendte ingen europæere
til den populære drik fra Central- og Sydamerika.
Det var først efter spaniernes erobring, at chokolade
kunne importeres til Europa, hvor det hurtigt blev
serveret ved hofferne. For at holde trit med den
store efterspørgsel, begyndte spanske hære at gøre
mesoamerikanerne til slaver for at producere kakao.
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Selv om kakaohøst blev en almindelig forretning, var
det kun kongelige og folk med de rette forbindelser,
der havde råd til at drikke den dyre importvare.
Situationen var anderledes i England: her kunne alle
velbeslåede folk købe kakao. Den første chokoladecafé åbnede i London i 1657.
I over hundrede år forblev proceduren med at lave
chokolade uændret, men den industrielle revolution
bragte mange ændringer, der gjorde chokolade til
den fødevare, som vi kender i dag. I 1700-tallet blev
der opfundet møller, der kværnede kakaosmørret,
der fremstillede holdbar chokolade, men det var først
under industrialiseringen, at fabrikationen kom op i
større skala. Ikke længe efter, at industrialiseringen
var kommet ind i et roligere leje, begyndte firmaer
at reklamere for den nye opfindelse for at sælge de
chokoladedelikatesser, vi kender i dag.

Hvad bruges fra en kakao plante?

Den mest udbredte brug af kakaoplantens frø er
til chokolade, mens kakaopulver bliver brugt til fx
kakaomælk og som smagsstof i kager og madvarer.
Kakaodyrkning giver levebrød for mange afrikanske
lande, og kakao bliver som kaffe forhandlet på det
internationale marked med store prisvariationer. En
spekulation i kakao mislykkedes i 2010.

07

Opskrifter

08

09

Boller med kakao
Med disse boller går du ikke galt i byen, dine børn, familie eller
vennerne vil elske dem! Pynt enten med glasur eller spis dem uden.
Ingredienser:
• 2 dl. mælk

• 100 g smør
• 500 g hvedemel
• 1 æg
• 0.3 tsk. salt
• 30 g gær
• 2.5 spsk. sukker
• 1 knsp. kardemomme
• 100 g smør
• 100 g sukker
• 2 spsk. vand
• 75 g flormelis

Smelt smørret i en gryde, og hæld den kolde mælk
ned til smørret. Tag gryden af varmen, og tjek at
væsken er fingervarm. Smuldr gæren i væsken, og
rør den ud heri sammen med sukker, salt, kardemomme og et sammenpisket æg. Rør melet i lidt ad
gangen. Drys mel på bordet, og ælt dejen indtil den
er glat og blød. Lad dejen hæve tildækket i 35-40
min.
Rør det bløde smør sammen med sukkeret. Rør smør
og sukker til en remonce. Læg fastelavnsbollerne på
en bageplade med bagepapir med samlingen nedad.
Lad bollerne hæve lunt i ca. 25 min. Bag bollerne ved
200° i 20 min. og afkøl dem på en rist.
Rør en glasur af flormelis, kakao og vand, og pynt
bollerne med glasur.

Hjemmelavet varm kakao med topping
Med denne hjemmelavede varme kakao, glæder du både den
søde tand og får varmen. Der skal rigeligt med topping til
såsom revet chokolade, flødeskum, kanel eller skumfiduser.
Ingredienser:

• 4 spsk sukker
• 1 tsk vaniljesukker
• 5 spsk kakao
• 1 liter mælk (sødmælk, hvis du går all-in)
• Mini-skumfiduser
• Kanelsukker eller chokoladespåner
• Servér med flødeskum
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Bland sukker, vaniljesukker og kakaopulver i en gryde
og tilsæt mælken (gryden må ikke være varm!).
Varm blandingen op, mens du rører rundt. Kakaoen
skal tages af varmen, lige før den begynder at koge.
Bland flødeskum med et par teskefulde vaniljesukker.
Bland kanel og sukker i en skål eller lav chokoladespåner.
Servér kakaoen med flødeskum på toppen. Pynt med
små skumfiduser og drys kanelsukker eller chokoladespåner over.
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Chokoladekage med mascarpone
En klassiske chokoladekage går man aldrig galt med i byen. I denne
kage får man alt hvad hjertet begære, lige fra chokolade, til macarpone.
Ingredienser:

Sæt ovnen på 175 grader. Smelt smør i en gryde.

• 150 g mørk chokolade

Læg chokoladen heri og flyt fra varmen.
Lad chokoladen smelte. Rør sammen.

• 150 g smør

• 1 dl. hvedemel

Fyldte chokolader med jordbærfondant
Fyldte chokolader er altid noget som passer helt perfekt til kaffen eller teen. Der findes mange forskellige fyldte chokolader, men i disse er det med jordbærfondant.
Ingredienser:

• 100 g fondantpulver
• 16 g koldt vand

Vend mel, bagepulver, vaniljesukker og kakao
sammen i en skål og hæld chokolade-smørret i. Rør
rundt. Kom æggene i og pisk dejen godt sammen.
Vend marmelade heri og kom dejen i en smurt
springform, 24 cm.

• 2 ml jordbæraroma

• 300 g Hybenmarmelade

Bag kagen i 20 minutter. Afkøl helt.

• 200 g mørk chokolade

Hertil:

Kom mascarpone i en skål og rør med flormelis.
Udstik kagen i portioner med en udstikker eller skær
kagen i lagkageformede stykker.

• 1 tsk. bagepulver
• 2 tsk. vaniljesukker
• 1 dl. kakao
• 3 stk æg

• 250 g mascarponeost
• 1 spsk. flormelis
• 100 g mørk chokolade
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Hak chokoladen eller skær den på skrå, så du får
store flager af chokolade. Kom macarpone på kagen
og pynt med chokolade.

• 0,5 ml (10 dråber) rød slikfarve

Skal:

Skal:

Smelt 2/3 af chokoladen over vandbad. Opvarm
langsomt under omrøring til 55 °C. Vandet i gryden
må ikke koge og må ikke røre bunden af skålen.
Tag skålen af varmen og tilsæt den sidste 1/3 af
chokoladen og rør til den er ensartet. Afkøl til
29-30 °C for derefter igen at opvarme den til en god

arbejdstemperatur på 31- 33 °C ved hjælp af
omrøring og varmt eller koldt vandbad.
Den flydende chokolade pensles i et jævnt lag i
formene, som sættes til afkøling (evt. i køleskabet)
med bunden opad på bagepapir.
Pensling og afkøling gentages til du, ved at holde
formen op i lyset, kan se at der ingen huller er.

Fyld:

Rør fyldet sammen til blandingen er helt jævn og let
flydende. Hæld det i en ophælderpose og fyld chokoladeskallerne 3/4 op. Formene lukkes med chokolade
(31 °C - 33 °C) med en teske. Bank formen let mod
underlaget, så overfladen bliver jævn.
Stil et køligt sted, så det bliver en fast masse.
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Dyrkning
af kakao
Der er plantet kakao på over 70.000 kvadratkilometer over hele jordkloden. 40% af
produktionen stammer fra Elfenbenskysten. Ghana og Indonesien står hver især for
ca. 15%, mens Brasilien, Nigeria og Cameroun producerer en mindre andel.
Et træ begynder at bære frugter, når det er 4 til 5 år
gammelt. Når det er fuldt udvokset, kan det i løbet af
et år have 6000 blomster, men kun omkring 20 kapsler. Der skal bruges ca. 300-600 frø til at producere
1 kg kakaopasta.
De tre hovedsorter af kakaobønner, som bruges i
chokolade, er criollo, forastero og trinitario. Criollo
er med kun 5 % af alle dyrkede kakaobønner den
sjældneste og dyreste kakao på markedet. Den hører
hjemme i Centralamerika, De Caribiske Øer og i de
nordligste områder ved de sydamerikanske stater.
Der er sået en vis tvivl om den genetiske renhed
af de bønner, der i dag bliver solgt som criollo, da
de fleste bevoksninger er blevet udsat for genetisk
påvirkning fra andre sorter. Criolloer er særligt svære
at dyrke, da de er sårbare i forhold til en
del miljøtrusler. Smagen af criollo
beskrives som delikat, men
dog kompleks, lav i klassisk
kakaosmag, men rig på
”andenkarakterer”, med
en eftersmag, der
holder længe.
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Den almindeligst dyrkede bønne er forastero; en
stor gruppe af vilde og dyrkede kakaosorter, som
sandsynligvis stammer fra Amazonbækkenet. Den
afrikanske årshøst er kun af forastero, der er markant
mere hårdfør og giver større afkast end criollo. De er
hovedbestanddelen af den solgte kakao og har typisk
en stærkere klassisk kakaosmag, men en kort holdbarhed og er ikke støttet af ”andenkarakterer”, så de
giver en mildere chokolade.
Trinitario er en naturlig hybrid af criollo og forastero.
Trinitario stammer fra Trinidad, efter at forastero
blev indblandet i den lokale criollohøst. Næsten al
kakao, der er produceret i de sidste fem årtier, er fra
forastero eller den lavererangerende trinitario-sort.
Kakaobønner blev brugt som
betalingsmiddel i det præcolumbianske Mellemamerika; fx aztekerne
brugte et system, hvor
en kalkun kostede
100 bønner,
og en frisk

SMAGEN AF CRIOLLO
BESKRIVES SOM
DELIKAT, MEN DOG
KOMPLEKS, LAV I
KLASSISK KAKAOSMAG, MEN RIG
PÅ ”ANDENKARAKTERER”, MED EN
EFTERSMAG, DER
HOLDER LÆNGE.
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I OVER HUNDREDE ÅR FORBLEV
PROCEDUREN MED AT LAVE
CHOKOLADE UÆNDRET, MEN
DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION
BRAGTE MANGE ÆNDRINGER,
DER GJORDE CHOKOLADE TIL DEN
FØDEVARE, SOM VI KENDER I DAG.
avocado var 3 bønner værd. I nogle områder, fx Yucatán og Costa Rica, blev de stadig brugt som penge
helt op til 1840’erne.
I 2007 rapporterede arkæologer, at de havde fundet
bevis på den ældst kendte dyrkning og brug af kakao
ved en udgravning i Puerto Escondido i Honduras,
som kunne dateres til 1.100 til 1.400 f.Kr. De fundne
rester og den beholder, de blev fundet i, tyder på, at
den første brug af kakao ikke bare var som drik, men
frugtkødet sandsynligvis blev brugt som en sukkerkilde til gæring til en alkoholisk drik.
Indtil det 16. århundrede kendte ingen europæere
til den populære drik fra Central- og Sydamerika.
Det var først efter spaniernes erobring, at chokolade
kunne importeres til Europa, hvor det hurtigt blev
serveret ved hofferne. For at holde trit med den
store efterspørgsel, begyndte spanske hære at gøre
mesoamerikanerne til slaver for at producere kakao.
Selv om kakaohøst blev en almindelig forretning, var
det kun kongelige og folk med de rette forbindelser,
der havde råd til at drikke den dyre importvare.
Situationen var anderledes i England: her kunne alle

velbeslåede folk købe kakao. Den første chokoladecafé åbnede i London i 1657.
I over hundrede år forblev proceduren med at lave
chokolade uændret, men den industrielle revolution
bragte mange ændringer, der gjorde chokolade til
den fødevare, som vi kender i dag. I 1700-tallet blev
der opfundet møller, der kværnede kakaosmørret,
der fremstillede holdbar chokolade, men det var først
under industrialiseringen, at fabrikationen kom op i
større skala. Ikke længe efter, at industrialiseringen
var kommet ind i et roligere leje, begyndte firmaer
at reklamere for den nye opfindelse for at sælge de
chokoladedelikatesser, vi kender i dag.

Hvad bruges fra en kakao plante?

Den mest udbredte brug af kakaoplantens frø er
til chokolade, mens kakaopulver bliver brugt til fx
kakaomælk og som smagsstof i kager og madvarer.
Kakaodyrkning giver levebrød for mange afrikanske
lande, og kakao bliver som kaffe forhandlet på det
internationale marked med store prisvariationer. En
spekulation i kakao mislykkedes i 2010.
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Kakao kanelsnegle
Hjemmelavede kanelsnegle er altid et hit hos folk, så
lav dem enten til familien, vennerne eller kollegaerne,
og de vil elske dem!
Ingredienser:
• 200 g smør
• 1 dl. sukker
• 2 tsk. vaniljesukker
• - Revet skal fra 1 økologisk citron
• 4.5 dl. hvedemel

Marengs:

• 1 stk. æggehvide
• 5 spsk. sukker
• 1 spsk. kakao

Rør smør skåret i tern, sukker, vanilje-sukker, citron
og hvedemel sammen og form en god mørdej.
Læg dejen i plasticpose i køleskab i 1 time. Sæt ovnen
på varmluft og 175 grader. Kom æggehvide og sukker
i en skål og pisk det sammen til stiv marengs. Del
dejen i to dele og rul tyndt ud, ca. 20x30 cm. Det
er nemmest mellem to stykker bagepapir. Fordel
halvdelen af marengsdejen på mørdejen.
Rul sammen til en lang roulade. Skær i ca. 1 cm tykke
skiver og læg dem på bradepande med bagepapir.
Rør resten af marengsen med kakao og gentag
processen med den anden dej. Bag kagerne gyldne
og fine. Begynd at kikke efter 15 minutter.

Biscotti med kakao
Lav de bedste biscottier til kaffen, eller bare til at spise, dine
venner og familie vil helt sikkert elske dem, som du også vil gøre.
Ingredienser:
• 4 æg

• 350 g lyst rørsukker
• 100 g akaciehonning
• 50 g soltørrede tranebær
• 50 g mandler
• 50 g mørk chokolade, 70% kakao
• 100 g sukat
• 2 tsk. stødte nelliker
• 1 spsk. bagepulver
• 700 g hvedemel
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Pisk æggene grundigt med sukker og honning.
Kom tranebær, mandler, hakket chokolade, sukat,
nellike, bagepulver og mellem 6 og 700 gram mel i.
Stil dejen på køl i et døgn.
Rul pølser og tryk dem lidt, til et brød.
Læg brødene på en bageplade med bagepapir. Bag
brødene i 20 minutter ved 200 grader.
Skær brødene i skiver og læg disse på bagepladen.
Stil dem i ovnen ved 140 grader i ca. en halv time. Til
de er gyldne. Læg dem til afkøling på en bagerist, til
de er afkølede og sprøde.
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Chokolade cupcake med vaniljeskum
Det vil blive dine yndlings cupcakes. Dine gæster vil blive helt vilde
med dem ligesom dig. Glæd dig over den bløde og runde smag de har!
Ingredienser:

• 200 g smeltet chokolade
• 100 g blødt smør
• 100 g rørsukker
• 0.5 dl. kakao
• 1 knsp. salt
• 1 tsk bagepulver
• 0.5 tsk. natron
• 5 stk æg

Vaniljeskum:

• 2 stk friske vaniljestænger
• 0.5 dl. flormelis

Smelt chokoladen i et vandbad, og bland smør og
sukker i, og rører til massen er glat og samlet.
Bland salt, bagepulver og natron sammen og kom det
i kagemassen. Kom æggen i et ad gangen.
Fyld kagemassen i 24 mini forme eller 12 muffinforme
og bag dem ved 185 grader i 20-35 minutter, eller til
de er gennembagte. Lad dem køle til stuetemperatur.
Skær vaniljestænger over, og bland vaniljens indhold
med sukker, til det bliver en rustik puré. Pisk mascarponen i – den ser ud som om den vil skille, men pisk
fortsat, så samler den sig.
Pynt kagerne med vaniljeskum og krymmel og servér
til de sødeste du kender.

• 250 g mascarpone
• - Krymmel til pynt
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AZTEKERNE REGNEDE
KAKAO FOR MEGET
KOSTBART. METAFOREN
FOR KAKAO VAR YOLLOTLI – EZTLI (HJERTEBLOD). AZTEKERNE
OFREDE DET BEDSTE
OG KOSTBARESTE TIL
DERES GUDER, NEMLIG
BLOD OG MENNESKEHJERTER.

Historien
om chokolade
Chokolade er et nydelsesmiddel, der består af kakaopulver, kakaosmør og
sukker. Sojalecitin tilsættes som emulgator. Chokolade er meget næringsrig
og velsmagende, og den har en opkvikkende og stimulerende virkning
Chokoladen kan inddeles i mørk, lys og hvid. Farven
bestemmes af indholdet af hhv. kakaotørstof og kakaosmør. Hvid chokolade har intet indhold af kakaotørstof, mens nogle af de mørkeste chokolader har et
indhold på ca. 85-90% kakao.

Oprindelse

De første, der dyrkede kakao var olmekerne, der
boede ved Golfkysten i Mexico. Kakaoen har sandsynligvis været et handelsobjekt, da der er fundet
store mængder af sten, jade og andre ting hentet
udenfor deres hjemområde. For nylig har man fundet
krukker med organiske rester. Resterne blev undersøgt for deres indhold af theobromin. Kakaotræet er
den eneste plante hjemhørende i Mellemamerika, der
indeholder theobromim. To prøver var positive. Nemlig fra El Manati ved Golfkysten og Pasoda la Amada
ved Stillehavet. Med disse prøver er tidspunktet for
kakaodyrkning rykket tilbage til mindst 1500 f.Kr,
måske endda 1750-1900 f.kr. Kakao var altså en del
af den første mesoamerikanske civilisation. Ellers var
det tidligst dokumenterede fund af kakao fra Belize
600 efter Kr.
Aztekerne fremstillede en drik, som de kaldte cacahuaatl af ristede kakaobønner, vand og forskellige
ingredienser, for eksempel chili, vanilje, diverse urter
og blomster. Ingredienserne blev pisket sammen til

en kold, brunlig masse. Var drikken vellykket kom
en top med skum på. Ordet chokolade er opstået
efter spaniernes erobring af det aztekiske imperium
(1519-1521). Den sidste del lade/ade stammer fra
det aztekiske ord for vand, atl. Den første del choko
er af uvis oprindelse. Ofte udlægges oprindelsen
fra et aztekisk ord chocolatl eller xocoatl, der skulle
betyde bitter vand. Der er intet belæg for dette i
klassisk aztekiske kilder som fx Sahágun eller Molinas
ordbog. Sprogligt kan man ikke ændre lyden x til ch
i klassisk aztekisk. Såfremt x var ændret skulle det
også have været en s-lyd.
Aztekerne regnede kakao for meget kostbart. Metaforen for kakao var yollotli – eztli (hjerte-blod). Aztekerne ofrede det bedste og kostbareste til deres guder,
nemlig blod og menneskehjerter. I flere tilfælde blev
disse ofringer ledsaget af kakao. Sammenligningen
er tegn på kakaoens store betydning. Aztekerne
brugte også kakaoen som medicin. Derudover blev
kakaobønnen brugt som et betalingsmiddel, hvor en
kalkun kostede 100 bønner og en frisk avocado var 2
bønner værd. I år 1528 blev kakaobønnerne importeret af Spanioleren Hernán Cortés, som præsenterede
dem for den spanske konge, Karl 5. Chokolade i fast
form (til forskel fra som drik) blev udviklet i Europa i
midten af 1800-tallet.
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Fremstillingen
af chokolade
Det første skridt i fremstillingen er at skære kakaobønnerne
med det omgivende frugtkød ud af kakaofrugterne.
Bønnerne og det omgivende frugtkød gæres sammen. Frugterne samles i kurve eller gæringskasser,
her overdækkes de med bananblade. Bønnerne får
den brune farve under gæringen. Desuden fjerner
den spiringsevnen fra bønnerne og fremmer kakaosmagen. Efter gæringen bliver bønnerne tørret i
solen. Dernæst skal kakaobønnerne ristes og flækkes.
Efter denne process kan skallen nemmere fjernes, og
under ristningen dannes der forskellige aromastoffer.
Den masse der bliver tilbage, kaldes kakaomassen.
Kakaomassen består af ca. lige store dele kakaopulver og kakaosmør. De to komponenter adskilles
ved presning. Chokolade fremstilles derefter ud fra
varierende mængder af kakao og kakaosmør, samt
sukker, nødder eller andre ingredienser.

Afrodisiakum

Romantiske sagn identificerer chokolade som et
afrodisiakum. Chokoladens berygtede afrodisiakum
kvalitetet er som oftest associerede med den simple,
sensuelle nydelse ved indtagelse. Derudover stimulerer chokoladens søde og fede natur måske hypothalamus, ved følelse af nydelse, såvel som påvirkning
af serotoninniveauerne. Serotonin har en effekt af
nydelse; i høje koncentrationer kan det bliver omsat
til melatonin, som i større mænger nedsætter den
seksuelle lyst.
Det er blevet påvist, at chokolade indeholder umættede N-acylethanolaminer, som kan aktivere cannabinoide receptorer eller øge niveauet af endocannabinoider, hvilket resulterer i øget følsomhed og eufori.

Farven bestemmes
af indholdet af hhv.
kakaotørstof og
kakaosmør.

Bønnerne får den
brune farve under
gæringen.
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DE POLYFENOLER SOM FINDES I MØRK
CHOKOLADE BEKÆMPER FRIE RADIKALER,
OG DERMED FORHINDRER DISSE STOFFER
I AT ØDELÆGGE CELLERNES MEMBRANER,
PROTEINER OG ARVEMATERIALE. MØRK
CHOKOLADE HAR OGSÅ EN GAVNLIG
EFFEKT I FORHOLD TIL HJERTET OG
KREDSLØBET.
Selvom der ikke er nogen former for beviser på, at
chokolade virkelig er et afrodisiakum, er chokoladegaver et velkendt høflighedsritual.

Chokolade og sundhed

Der har været stor debat om hvorvidt mørk chokolade
har sundhedsfremmende egenskaber. Og der findes
faktisk en del undersøgelser som understøtter dette.
De polyfenoliske stoffer som findes i kakao og mørk
chokolade, har i celleforsøg vist sig at kunne beskytte
mod oxidativt stress. De polyfenoler som findes i
mørk chokolade bekæmper frie radikaler, og dermed
forhindrer disse stoffer i at ødelægge cellernes membraner, proteiner og arvemateriale. Mørk chokolade
har også en gavnlig effekt i forhold til hjertet og
kredsløbet. F.eks. kan mørk chokolade og kakao
sænke blodtrykket en lille smule (2-3 mm Hg) og
forbedre kolesteroltallet

på grund af kakaoens naturlige indhold af stofferne
theobromin og koffein, der sammen med theophyllin
hører til gruppen af metylxanthinalkaloider. Teobromin stimulerer centralnervesystemet ved at frigøre
adrenalin.
Hos hunde og katte optages theobromin gennem
leveren og føres med galden tilbage til tarmen, for
der at starte en ny runde. I stedet for at udskille
stofferne ender dyret i en forgiftningscyklus. Hos
mennesker udskilles stofferne i løbet af 2-3 timer,
mod 14-20 timer hos hunde og katte.
Adrenalin kan hos dyr bl.a. forårsage forhøjet hjerterytme, hallucinationer, alvorlig diarre, epileptiske anfald,
hjerteinfarkt, indre blødninger og til og med død. Ca.
30 g ren chokolade (lig ca. 2 g kakao) pr. kg kropsvægt kan forårsage alvorlige forgiftninger hos dyr.

Chokolade og dyr

I modsætning til mennesker kan almindelige husdyr
såsom hunde, katte og heste ikke tåle chokolade
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Opskrifter

30

31

Brownies
Med disse hjemmelavede brownies vil du blive super
populær, dine venner og familie vil elske dem, og de
vil altid få dig til at lave dem!
Ingredienser:

• 175 g blødt smør
• 0.75 dl. moscovadosukker
• 0.5 dl. sukker
• 3 spsk. mørk sirup
• 4 dl. hvedemel
• 0.5 dl. kakao
• 1 tsk. bagepulver
• 1 tsk. stødt kardemomme
• 1 spsk. vand
• 75 g mørk chokolade

Rør smør, to slags sukker og sirup sammen i en skål.
Bland i en anden skål hvedemel, kakao, bagepulver
og kardemomme.
Brug evt. vandet til at samle dejen. Lav dejen til en
kugle og pak i film. Sæt dejen i køleskab i en time.
Sæt ovnen på 175 grader. Hak chokoladen groft. Tag
dejen ud og del i to dele. Rul til to tykke pølser, og
læg på bagepapir på en bradepande. Flad pølserne
ud, så de bliver lige lange og ca. 6 cm brede. Fordel
chokoladen på den ene dej. Læg den anden dej over,
og pres sammen, til dejfladen måler ca. 40x12 cm.
Skær nu dejen i ca. 2 cm tykke skiver.
16.Sæt pladen midt i ovnen og bag kagerne i ca. 22
minutter. Tag kagerne ud og lad dem afkøle lidt. Skub
kagerne lidt fra hinanden, og lad dem køle helt af, før
du lægger dem i kagedåsen.

Chokolademousse med blåbær
Med denne cremede og fyldige chokolademousse,
går du ikke galt i byen, din familie vil elske den!
Ingredienser:

• 200 g mørk chokolade, 70% kakao
• 75 g smør
• 4 pasteuriserede æggeblommer
• 2.5 dl. piske-fløde
• 4 pasteuriserede æggehvider
• 2 spsk. flormelis
• 150 g blåbær til pynt

Smelt chokolade og smør i vandbad. Sæt det til
afkøling. Pisk et æg i blandingen ad gangen.
I en ny skål piskes 2,5 dl piskefløde til skum. I en ny
skål piskes æggehviderne stive, sukkeret tilsættes og
de piskes stive og seje.
Fold nu de tre dele: chokolade-smør-æg, piskefløde
og æggehvider nænsomt sammen til en ensartet
masse.
Fyld på 6 glas og stil disse på køl i 6 timer. Pynt med
blåbær på toppen, lige inden servering.
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Cremet frugtsalat med chokolade
Den altid klassiske og det sikre valg i, hvad folk godt
kan lide. Lave denne søde og lækre frugtsalat på ingen
tid, og server den for dine gæster eller familien!
Ingredienser:

• 20 g Hasselnødder
• 1.5 dl. Piske-fløde
• 1 spsk. Flormelis
• 1 stang Vanilje
• 2 Appelsiner
• 2 Røde æbler
• 200 g Blå druer, uden sten
• 2 Bananer
• 20 g Mørk chokolade, 70% kakao

Rist hasselnødderne på en tør pande, lad dem afkøle,
og gnid dem mellem håndfladerne, så lidt af den
brune hinde forsvinder. Hak nødderne groft.
Pisk fløden med sukker og vaniljekorn.
Skær top og bund af appelsinerne og stil dem op.
Skær skallen af oppefra og ned, incl. det hvide. Gå
nu ind med en kniv, mellem membranerne og skær
fileterne frie.
Skær æbler i fine tern. Dryp disse med noget af
appelsinsaften.
Skær druerne i halve. Del bananen på langs i 4 og
skær tern.
Vend frugt og nødder i cremen og anret med høvlet
chokolade.
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