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N
iemalże wszyscy mają swoją ulubio-

ną markę czekolady, ale nie każdy wie, 

że  na  smak czekolady wpływa rodzaj 

użytego ziarna kakaowego, a jego rodza-

jów jest naprawdę wiele. Im bardziej szlachetne i wy-

selekcjonowane z rzadkich odmian, tym jego cena 

jest znacznie wyższa. Wiąże się to nie tylko z małą 

podażą na rynku tych szlachetnych ziaren, ale także 

z ich wyjątkowym smakiem. Im więcej części kaka-

owych w masie czekoladowej, tym większe różnice 

między masami można do-

strzec. Ziarno kakaowca tra-

fia do  mas czekoladowych 

w postaci dwojakiej: miazgi 

kakaowej (za  wyjątkiem 

białych mas) oraz tłuszczu 

kakaowego. Im więcej mia-

zgi kakaowej w czekoladzie, 

tym masa jest ciemniej-

sza i  bardziej intensywna 

w  smaku. Na  opakowaniu 

czekoladowych wyrobów ta-

bliczkowatych rzadko można 

znaleźć informację na temat rodzaju użytego ziarna 

kakaowego, a zdecydowanie częściej widnieje kraj, 

z którego dane ziarno pochodzi. 

Ziarno kakaowca
– specyfika produkcji
Smak czekolady zależy od rodzaju użytego ziarna ka-

kaowego, a to w zależności od kraju i kontynentu swo-

jego pochodzenia może się diametralnie różnić i pro-

wadzić do znacznych różnic smakowych w gotowym 

wyrobie czekoladowym. Rozróżnienie pojedynczych 

rodzajów jest bardzo trudne, ponieważ wygląd owo-

ców w jednym i tym samym rodzaju może znacznie 

się różnić. Do tego dochodzą obecne na plantacjach 

krzyżówki kakaowców, które rosną obok. Przeróżne 

naukowe instytuty zajmujące się badaniami i  od-

biorem ziaren kakao zaklasyfikowały już ich tysiące 

rodzajów. To krzyżowanie się odmian doprowadziło 

do tego, że nie certyfikuje się czekolad ze względu 

na rodzaj użytego ziarna kakaowego, a na jego po-

chodzenie. Wcześniej używano również nazw portów, 

z których zaczynano transportować ziarno, np. kakao 

Sanchez. Dziś z reguły duże regiony sprzedają ziarno 

pod jedną nazwą kraju, z którego pochodzą.

Charakterystyka ziaren kakaowca
Dojrzałe ziarno kakao w  zależności od  odmiany 

ma kolor od żółtego, żółto-czerwonego lub czerwo-

nego do czerwono-brązowego oraz długość około 

25  cm. W  jednym owocu kakaowca znajduje się 

od 25 do nawet 50 ziaren, które ułożone są w pięciu 

rzędach w jasnym i słodkim musie owocu. Jedno ta-

kie ziarno kakao ma długość około 2 cm. W przeciągu 

roku drzewo wydaje około 25 sztuk owoców, a przy 

pomyślnych zbiorach nawet drugie tyle. Ziarno kakao 

składa się w głównej mierze z tłuszczu, który stano-

wi około 54%, 11,5% białka oraz 9% polisacharydu, 

zwanego celulozą. Pozostałe składniki to: skrobia, 

pentozany, garbniki i składniki barwiące, woda, sub-

stancje mineralne i sole, kwasy organiczne, substan-

cje smakowe, teobromina i kofeina. 

Uprawa ziaren
Uprawa ziarna kakao jest prowadzona nie w Ame-

ryce Środkowej, jak odbywało się to głównie w za-

mierzchłych czasach, lecz przeważnie w  krajach 

Afryki. Mając na uwadze uzyskanie jak najszlachet-

Jak rozróżniać
ziarna kakaowca?

Wszyscy znają smak czekola-
dy, mimo jej licznych odmian. 

Co zatem wpływa na jej smak? 
Jakie są rodzaje ziaren kaka-

owca – podstawowego surowca 
do produkcji czekolady – i jak 

je uprawiać? Odpowiedzi na te 
pytania znajdziecie Państwo 

w artykule.
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Warunki uprawy
ziaren kakaowca 

Prawidłowo prowadzona plantacja drzew 
kakaowca daje swój owoc przy zbiorach bo-
gatym urodzajem drzew ziarnami kakao. Aby 
się tak stało, trzeba spełnić kilka warunków 
uprawy, a mianowicie:
• gleba – musi być wilgotna i  bogata w  sub-

stancje mineralne oraz dość głęboka, tak 
aby korzenie drzewa mogły na  głębokości 
około 1 m bez przeszkód się rozwijać;

• temperatura – również ma  istotne znacze-
nie i najlepiej, by jej przedział sięgał maksy-
malnie 35°C , a nocą nie spadał poniżej 20°C;

• nasłonecznienie – kakaowce nie przepadają 
za  bezpośrednim nasłonecznieniem, dlate-
go bardzo często sadzi się je w towarzystwie 
innych roślin, które nadają im  cień. Młode 
drzewa kryją się najczęściej pod bananow-
cami, nieco wyższe i  starsze pod palmami 
oleistymi;

• opady – szacuje się, że już ilość 1250 mm opa-
dów na  rok powinna wystarczyć jednemu 
drzewu, by  normalnie się rozwijać i  piąć 
się ku  górze. Opady wynoszące poniżej 
60 mm wody przez dłużej niż dwa miesiące 
mogą spowodować więdnięcie ziaren ka-
kao.w
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niejszego surowca, który już jest dojrzały, należy 

prawidłowo postępować z ziarnem, które jest dość 

wymagającym „owocem”. Tuż po zerwaniu owoców 

następuje ich odseparowanie od pozostałej części 

miąższu oraz skorupy. Następnie ziarna podda-

wane są fermentacji, najczęściej w drewnianych 

skrzyniach lub beczkach, które chronią surowiec 

przed mechanicznym uszkodzeniem i  dodatko-

wym zanieczyszczeniem. Sama fermentacja to pro-

ces trwający około 6 dni, w zależności od odmiany 

ziarna. Podczas jej trwania zachodzą liczne procesy 

reakcji biologiczno-chemicznych, które m.in. wy-

wołują reakcję kiełkowania ziarna, a następnie do-

prowadzają do jego obumarcia. Bez tego zjawiska 

czekolada nie uzyskałaby swojego wyjątkowego 

smaku. Podczas zachodzącej fermentacji ziarno 

nabiera wilgoci, nawet do 60%. Usunięcie wody 

jest możliwe na skutek procesu suszenia, co zara-

zem zwiększa trwałość przechowywania ziaren, 

które są transportowane do docelowego kraju jego 

przerobu. Niewiele firm zajmuje się dziś przero-

bem ziarna kakaowego bezpośrednio po odbiorze 

ze źródeł plantacji. Zazwyczaj producenci skupiają 

się na gotowych surowcach, których bezpośrednio 

używa się do produkcji mas czekoladowych, takich 

jak tłuszcz kakaowy i miazga kakaowa. Większość 

obecnych producentów kupuje gotowe surowce 

i  zaczyna produkcję czekolady od  walcowania 

wszystkich surowców i  konszowania uzyskanej 

masy. 

Jak postępować z ziarnem
po przetransportowaniu?
Po  przetransportowaniu ziarna następuje jego 

czyszczenie ze wszystkich możliwych zanieczysz-

czeń oraz debakteryzacja. Mając tak przygotowane 

ziarno, poddaje się je prażeniu, które nada ziarnu 

charakterystyczny aromat – na tym etapie wytwa-

rza się około 400 substancji smakowych. Przy cze-

koladach premium ten etap ma istotne znaczenie, 

gdyż ziarno użyte do produkcji nie może być prze-

prażone. Zaleca się stosowanie temperatur maksy-

malnie do 115°C w czasie nie większym niż 20 min. 

Następnie ziarna są łamane i obierane ze skorup-

ki, a potem poddawane procesowi uszlachetniania 

wnętrza ziaren. Proces ten jako kolejny ma wpływ 

na walory smakowe końcowego wyrobu, gdyż po-

przez zastosowanie specjalnego reaktora ciśnienio-

wego pozbywa się niepożądanych substancji sma-

kowo-zapachowych, przez co smak czekolady może 

zostać polepszony. Uszlachetnianie kakao w  ten 

sposób to również skrócenie późniejszego procesu 

konszowania masy, a  także pozbycie się w  dużej 

mierze pleśni i  drożdży. Przed podziałem kakao 

na produkcję czekolady i kakao w proszku odbywa 

się mielenie połamanego ziarna kakao. Na skutek 

zastosowania podwyższonej temperatury otwierają 

się pory połamanego ziarna i na ich powierzchni 

pojawia się tłuszcz kakaowy, który otacza kawałki 

kakao. Trafiają one ostatecznie do młynka i w ten 

sposób uzyskuje się miazgę kakaową (średnia za-
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wartość tłuszczu to  52%), która jest już gotowa 

do produkcji czekolady. Drugim istotnym składni-

kiem do produkcji czekolady jest tłuszcz kakaowy, 

który powstaje jako produkt uboczny przy produk-

cji kakao w  proszku. Te  dwa szlachetne surowce 

w  głównej mierze będą decydowały o  kakaowej 

nucie czekolady. W skład czekolady wchodzą tak-

że cukier i pozostałe składniki, takie jak emulgator 

i najczęściej ekstrakt wanilii, a także części mlecz-

ne: mleko w proszku, serwatka, laktoza i niekiedy 

również tłuszcz mleczny. Mając wszystkie składniki, 

poddaje się je walcowaniu, by nadać późniejszej 

masie jednorodność podczas rozpływania się jej 

w ustach, gdyż w wyniku tego procesu wszystkie 

surowce uzyskują taką samą granulację. Ostatnim 

etapem produkcji czekolady od samego ziarna jest 

konszowanie. Konszowanie jest najistotniejszym 

etapem w produkcji czekolady, odpowiadającym 

za jej delikatność oraz smakowo-zapachowe wa-

lory. Podczas tego czasochłonnego etapu dochodzi 

do  ulotnienia się wszelkich niepożądanych sub-

stancji, które odpowiadają za nieprzyjemny gorz-

ko-kwaśny posmak. Do tych substancji zalicza się 

m.in. aldehydy, alkohole, kwasy i estry. 

Główne rodzaje ziaren kakaowca
Gatunek kakaowca Theobroma cacao L.  obejmuje 

wiele rodzajów i wiele różnych aromatów. Przez stu-

lecia dochodziło do krzyżowania się wielu odmian 

i powstały tysiące różnych rodzajów ziaren kakao. 

Badacze podzielili ziarna kakao na dwa rodzaje: ka-

kao konsumpcyjne (Bulk Beans) i kakao szlachetne 

(Fine Flavour Beans), którego pochodzenie widnie-

je na tabliczkach premium. Kakao konsumpcyjne 

to przede wszystkim odmiana Forastero. Odmiana 

ta stanowi około 85% światowych zbiorów kakao 

i jest uprawiana przeważnie w Brazylii, Afryce Za-

chodniej i Azji. Odmianę tę charakteryzują ciem-

no-brązowy kolor, nieco mocniejszy aromat, który 

jest nieco gorzki, a w swoim składzie zawiera wię-

cej tłuszczu, przez co ten smak jest nieco bardziej 

pełny. Ta odmiana jest także używana do produkcji 

czekolad, lecz nie wskazuje się wtedy na nich po-

chodzenia ziarna kakaowego. Większa dostępność 

jej zbiorów sprawia, że ziarna te są bardziej dostęp-

ne, a co za tym idzie, również tańsze. Pozostałe 15% 

światowych zbiorów to tzw. ziarna szlachetne. Za-

liczamy do nich dwie odmiany: Criollo, które sta-

nowią zaledwie 3% światowych zbiorów oraz Tri-

nitario 12%. Trinitario jest tak naprawdę krzyżówką 

odmiany Criollo i Forastero, które uprawia się przede 

wszystkim w  Środkowej i  Południowej Ameryce 

oraz na wyspie Madagaskar. Odmiana Criollo jest 

spotykana w Ekwadorze, na Jawie i w Wenezueli. 

Odmianę tę charakteryzuje nieco jaśniejszy kolor 

i łagodny, orzechowy posmak. 
reklama
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Konszowanie jest 
najistotniejszym etapem 
w produkcji czekolady 
odpowiadającym za jej 
delikatność oraz smakowo-
zapachowe walory. Podczas tego 
czasochłonnego etapu dochodzi 
do ulotnienia się wszelkich 
niepożądanych substancji, które 
odpowiadają za nieprzyjemny 
gorzko-kwaśny posmak.

Południowej, do Ekwadoru, którego ziarna charak-

teryzuje aromat lukrecjowo-figowy z  domieszką 

drewna. Niektóre regiony Ekwadoru uprawiają ziar-

na, w których dominuje owocowa nuta typu czarna 

porzeczka i truskawka. Poza Ekwadorem także We-

nezuela stanowi bogactwo odmian kakao. W We-

nezueli rosną przeróżne odmiany, które różnią się 

nie tylko smakiem, ale także znacząco wyglądem 

zewnętrznym. I tak ziarna z tych ziem charakteryzują 

nuta ziemista, drzewna, ale także owocowa i orze-

chowa. Do czekolad, które można spotkać na rynku, 

używa się także ziaren o oryginalnym pochodzeniu 

m.in. z krajów takich jak: Peru, Kolumbia, Grenada, 

Panama, Dominikana, Trynidad i Tobago, São Tomé 

czy Papui-Nowej Gwinei. 
Piśmiennictwo dostępne u autora.

Nuta smakowo-zapachowa
ziaren kakaowca
Nie sposób opisać wszystkich odmian ziaren kaka-

owca, które dalej wywodzą się z  tych trzech pod-

stawowych, jednak wielu znawców tego tematu 

postarało się przybliżyć nutę smakowo-zapachową 

ziaren pochodzących z poszczególnych krajów lub 

ich regionów. Nuta kwaskowo-owocowa cechuje 

przede wszystkim ziarna z dalekiego Madagaska-

ru. Wiele dzisiejszych odmian kakao uprawianych 

na  plantacjach na  Madagaskarze to  przodkowie 

najlepszego rodzaju Criollo. Równie owocowa nuta 

towarzyszy ziarnom pochodzącym z  wyspy Jawa. 

Ziarna te dodatkowo cechują kremistość i karme-

lowy smak, co sprawia, że producenci sięgają po nią 

w przypadku receptur na czekolady mleczne. Jeszcze 

na inne smaki można natrafić, udając się do Ameryki 


