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że stabilizacja aromatów zabezpieczająca przed ich 

utlenianiem w produktach, a poniekąd także nośnik 

związków smakowych i zapachowych. W przemyśle 

cukierniczym wykorzystanie cukru związane jest 

z otrzymaniem barwnika tzw. cukru palonego, sze-

roko wykorzystywanego w produkcji słodyczy wła-

śnie do ich barwienia. Cukier obecny w cukierniczych 

wypiekach nadaje produktom charakterystyczne za-

barwienie i aromat, wywołując tzw. reakcję nieenzy-

matycznego brunatnienia, zwaną reakcją Maillarda 

od nazwiska jej odkrywcy. Eliminacja cukru ze słody-

czy przekreśla wszystkie wspomniane powyżej jego 

właściwości. Czym zatem zastąpić tak wysoki udział 

cukru w recepturze mas czekoladowych (może on 

wynosić w czekoladzie nieco ponad 50%)? Można 

wykorzystać do tego słodziki, które produkowane 

są poprzez reakcje syntezy, a ich aspekty zdrowotne, 

mające wpływ na ludzki organizm, mają tylu samo 

przeciwników co i zwolenników. Pomijając ten fakt, 

nie do końca możemy uporać się z eliminacją cukru 

z receptur, gdyż słodziki mają bardzo wysoką siłę sło-

dzenia, przewyższającą znacznie słodkość sacharo-

zy. Na przykład acesulfam K jest ok. dwieście razy 

słodszy od wspomnianej sacharozy. W efekcie po za-

stąpieniu cukru słodzikiem w stosunku 1:1 produkt 

byłby zupełnie niezjadliwy, gdyż siła jego słodkości 

eliminowałaby go w zupełności. Wśród najczęściej 

wybieranych słodzików znajdziemy takie związki, 

Bezcukrowe
masy czekoladowe

Tendencja do zmniejszania 
kaloryczności produktów, 

zapobieganie próchnicy zębów 
oraz walka z chorobami cywili-
zacyjnymi, takimi jak cukrzyca 

czy otyłość, wymuszają tworze-
nie produktów typu sugar free. 

Przybliżamy, jak wyelimino-
wać cukier z wyrobów czekola-

dowych.

Przyszłość czy niszowy kierunek rozwoju?
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N
ie lubimy odmawiać sobie przyjemności, 

jaką niesie ze sobą żywność, a zwłasz-

cza słodycze, stąd rozwiązania obecnych 

na rynku produktów w postaci obniżonej 

zawartości tłuszczu i cukru, z naturalnymi aroma-

tami i  barwnikami, wzbo-

gaconych w  witaminy oraz 

inne składniki bioaktywne 

mają stanowić w rozumieniu 

konsumenckich potrzeb tzw. 

„mniejsze zło”. Żywność nie 

spełnia jedynie swojej pod-

stawowej funkcji, jaką jest 

zaspokojenie głodu, ma rów-

nież stanowić wartość doda-

ną, np. spożywanie jej dla 

przyjemności czy ze względu 

na żywieniowe i dietetyczne 

jej walory. Wszystko wymy-

ka się jednak spod kontroli, gdy spożywamy jej zbyt 

wiele, mając także na uwadze uzależniające właści-

wości cukru. 

Czym zastąpić cukier?
Cukier dodawany do żywności w postaci sacharozy 

ma na celu nie tylko nadać słodki smak produktom, 

lecz także obniżyć ich aktywność wodną, dzięki cze-

mu zyskują one na trwałości. Dodatek cukru to tak-
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jak: acesulfam K, aspartam, sacharyna oraz sukralo-

za. Stosując słodzik, potrzebujemy jeszcze drugiego 

związku, który będzie spełniał funkcję wypełniacza, 

ale nie będzie nadawał tak dużej siły słodzenia jak 

słodziki. W tym przypadku można zastosować al-

kohole cukrowe, tzw. cukrole. Cukrole, poza niską 

kalorycznością, charakteryzują się także niższą siłą 

słodkości niż sacharoza, a  ich budowa chemiczna 

powoduje, że są słabo wchłaniane przez układ po-

karmowy. Do alkoholi cukrowych możemy zaliczyć 

m.in.: laktitol, izomalt, mannitol, sorbitol, maltitol 

oraz ksylitol. W  ostatnich latach na  popularności 

zyskał jeszcze jeden naturalny słodzik – stewia. 

Na rynku nie brak produktów z jej udziałem, także 

tabliczek czekolady. 

reklama

Jak powstaje bezcukrowa 
masa czekoladowa?
Proces produkcji wyrobów czekoladowych wymaga 

przede wszystkim użycia ziaren kakaowych o odpo-

wiedniej jakości. To właśnie odpowiednie potrak-

towanie zbiorów jeszcze w  kraju ich uprawy spo-

woduje, że masa czekoladowa będzie miała 

w  późniejszych etapach odpowiedni 

aromat. Mowa tu oczywiście o prawi-

dłowo przeprowadzonym procesie 

fermentacji ziaren kakaowych 

odbywających się w  liściach 

bananowca, dzięki czemu poza 

tworzącym się aromatem ziar-

na kakaowca brązowieją, a po-

wstające kiełki obumierają, 

sprawiając, że ziarna są zdolne 

do dłuższego przechowywania. 

W  kolejnym etapie ziarna są  su-

szone, przez co tracą nadmiar wody, 

a następnie są transportowane do doce-

lowego kraju obróbki. Po wstępnym oczyszcze-

niu z zanieczyszczeń i debakteryzacji następuje ich 

prażenie. Prażenie jest kolejnym etapem, w którym 

ziarna kakaowca zyskują na aromacie, gdyż podczas 

tego etapu powstaje ich niemalże 400. Następnie 

ziarna pozbawiane są skorupki i mielone za pomocą 

walców lub młynków kulkowych. Powstała miazga 

kakaowa jest mieszana z pozostałymi surowcami, 

które przewiduje receptura. W tym etapie dodaje 

się także substytuty cukru (słodziki, alkohole cukro-

we). Po dokładnym wymieszaniu wszystko wędruje 

na dwuwalcownie, a następnie na pięciowalcownie, 

gdzie ulega dokładnemu zmieleniu na pożądaną 

ziarnistość, dzięki odpowiedniemu ustawieniu wal-

ców. Mowa tu o ziarnistości rzędu 20-30 �m. Wresz-

cie etap najważniejszy dla smakowo-zapachowych 

Co nadaje odczucie słodkości 
w produktach spożywczych?

Jedną z  podstawowych cech określających 
jakość produktów spożywczych są  odbiera-
ne przez receptory smakowe umieszczone 
na  języku bodźce smakowe. Wśród pod-
stawowych grup smaków, które jesteśmy 
w stanie odróżnić, znajdziemy również smak 
słodki. Za  tworzenie smaku słodkiego w  ar-
tykułach żywnościowych odpowiedzialne 
są  substancje słodzące dodawane do  żywno-
ści i podzielone ze względu na ich budowę na: 
monosacharydy (czyli cukry proste, np. glu-
koza), oligosacharydy (np.: sacharoza, laktoza 
i maltoza) oraz polisacharydy (np. inulina czy 
skrobia – o mniejszym znaczeniu słodzącym). 
Dodatkowo za smak słodki będą odpowiadały 
słodziki, zarówno pochodzenia syntetyczne-
go (np. aspartam), jak i naturalnego (np. gliko-
zydy stewiolowe), a także alkohole cukrowe. w
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cech masy czekoladowej – konszowanie. Proces kon-

szowania przebiega w podwyższonej temperaturze 

przy udziale mieszalnika. Dzięki temu wszystkie 

kwaśne lotne substancje zapachowe ulegają ulot-

nieniu. W zależności od jakości ziarna kakaowego 

konszowanie może trwać od 12 do nawet 72 godzin. 

Po  takim przygotowaniu masy można z  łatwością 

poddać ją temperowaniu w urządzeniach temperują-

cych, czyli chłodzeniu w warunkach kontrolowanych 

poprzez ruch masy i wymianę ciepła z czynnikiem 

chłodzącym. Dobrze stemperowana masa może być 

użyta do produkcji tabliczek czekoladowych, pralin 

oraz batonów, a nawet powlekania ciasteczek. 

Słodziki i alkohole cukrowe 
Analizując rynek wyrobów czekoladowych pozba-

wionych sacharozy, możemy w  głównej mierze 

zaobserwować w nich takie słodziki jak aspartam 

i acesulfam K, oczywiście widniejące na ostatnim 

miejscu listy składników ze względu na użycie ich 

w bardzo małej ilości, odnoszącej się do ich słod-

kości. Inne słodziki w zasadzie nie znalazły zastoso-

wania w produkcji mas czekoladowych ze względu 

na jeszcze wyższą siłę słodzącą, która w tym przypad-

ku nie ma uzasadnionego użycia. Oba wspomniane 

słodziki występują w postaci krystalicznej, a ich do-

datek sięga poniżej 1% w recepturze mas czekola-

dowych. Krystaliczna struktura tych substancji jest 

w przypadku produkcji mas czekoladowych wręcz 

wskazana, gdyż w procesie walcowania surowców 

ulegnie całkowitemu rozdrobnieniu i dobremu roz-

prowadzeniu w masie. Stosowanie aspartamu z ace-

sulfamem K w produkcji żywności ma bardzo istotne 

znaczenie dla odbioru ich słodkości, gdyż działają 

synergicznie, wzmacniając wzajemnie swoje działa-

nie. Dodatkowo zastosowanie cukroli w recepturze 

wzmocni ich działanie, zbliżając odczucie smaku 

słodkiego do  sacharozy, która dla konsumentów 

w tym przypadku jest wyznacznikiem. Przechodząc 

do zawartych w recepturach dostępnych na rynku 

produktów czekoladowych typu sugar free alkoholi 

cukrowych, znajdziemy przede wszystkim takie cu-

krole, jak: maltitol, ksylitol i laktitol. Podobnie jak 

powyższe słodziki, występują one w postaci krysta-

licznej i pod wpływem działania walców ulegną ła-

twemu rozdrobnieniu. Ich dodatek do receptur mas 

czekoladowych przekracza ponad 30%, dochodząc 

nawet do 40%. Laktitol zdecydowanie najczęściej 

występuje w produktach dostępnych na rynku, m.in. 

ze względu na swoje naturalne pochodzenie, gdyż 

pozyskiwany jest na skutek reakcji uwodornienia lak-

tozy. W przypadku użycia ksylitolu ma on również 

swoją zaletę, gdyż jego słodycz jest bardzo zbliżona 

do słodyczy sacharozy, przez co nie trzeba koniecznie 

dodawać kolejnych związków słodzących. Badając 

składy bezcukrowych czekolad, można również za-

obserwować obecność przedstawiciela grupy polisa-

charydów – inuliny. Dodawana jest ona do czekolady 

nie tylko jako substancja wypełniająca i zamiennik 

cukru o zbliżonej krzywej słodyczy, ale także jako 

błonnik pokarmowy. Co ciekawe – na rynku słodyczy 

pojawiają się coraz częściej czekolady, które w swoim 

składzie nie zawierają ani cukru, ani substancji sło-

dzących. W celu polepszenia ich tekstury oraz sma-

kowitości dodaje się pełne mleko w proszku, a nawet 

płatki bananowe. 
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Tekst: PIOTR ŁAWROWSKI, technolog ds. badań i rozwoju

Kilka słów o stewii 
Pisząc o bezcukrowej czekoladzie, nie sposób nie 

wspomnieć o stewii, która rozgłos zyskała już parę 

lat temu. Jej obecność jest widoczna w wielu pro-

duktach, m.in. w  gumach do  żucia, jednak swój 

prym wiedzie przede wszystkim w napojach chło-

dzących. Ta naturalna alternatywa słodząca rośnie 

w Ameryce Południowej od setek lat, ale na rynek 

Unii Europejskiej trafiła oficjalnie dopiero w 2011 r.  

ajbardziej pożądane ze  stewii są  jej liście, gdyż 

to właśnie one zawierają substancję, która nadaje 

słodycz, tzw. glikozydy stewiolowe. Jedyną cechą, 

która nie przemawia za tą substancją, jest jej wysoka 

cena na rynku. Słodkość stewii waha się od 200 do 

nawet 450 w stosunku do sacharozy, co jest porów-

nywalne ze  stosowanym aspartamem i  acesulfa-

mem K. Podobnie jak reszta składników, występuje 

w postaci proszku, co nie sprawia żadnego problemu 

w produkcji mas czekoladowych, a jej dodatek mie-

rzy się w setnych procenta. W konstruowaniu recep-

tur mas czekoladowych z jej udziałem stosuje się 

wypełniacze w postaci błonnika, takie jak: inulina, 

oligofruktoza i dekstroza. Dla wzmocnienia smaku 

słodkiego, podobnie jak ma to miejsce w przypad-

ku stosowania syntetycznych słodzików, stosuje się 

alkohole cukrowe – erytrol czy maltitol. Na rynku 

czekoladowym najbardziej rozpowszechnione 

są produkty z udziałem glikozydów stewiolowych 

belgijskiej firmy Cavalier. 

Podsumowanie 
Rynek produktów pozbawionych cukru w postaci czy-

stej sacharozy lub syropów glukozowo-fruktozowych 

stale się powiększa i bez większego wysiłku możemy 

znaleźć takie produkty jak: drażetki, karmelki twar-

de, gumy do żucia, a także omawiane w tym arty-

kule masy czekoladowe w wersji sugar free. Niesie 

to z pewnością wiele korzyści zdrowotnych, które 

wspomniano powyżej. Warto przy konstruowaniu 

receptury na czekoladowe wyroby bezcukrowe wy-

znaczyć próg słodkości, jaki chce się osiągnąć w przy-

szłym produkcie. W przypadku mas czekoladowych 

mlecznych klienci oczekują produktów słodkich oraz 

bardzo mlecznych w smaku. W tym przypadku zasto-

sowanie słodzika w połączeniu z alkoholami cukro-

wymi ma duże znaczenie. Od mas czekoladowych 

z  kolei konsumenci oczekują wysokiej zawartości 

kakao, jednak zbyt wysoka jego ilość może spowo-

dować niepożądany posmak w ustach, powodując 

wręcz „zaklejanie” po kontakcie masy z wilgocią pa-

nującą w ustach. W związku z tym najlepiej byłoby, 

gdyby taka masa miała ok. 70% części kakaowych 

i była wzbogacana alkoholami cukrowymi, a także 

polisacharydem w postaci inuliny, co podniesie rów-

nież jej wartość odżywczą. Decyzja o zakupie produk-

tów z substytutami cukru jest sprawą indywidualną, 

autor zachęca jednak, by wybierać w szczególności 

te o naturalnym pochodzeniu. 

Piśmiennictwo dostępne u autora.

Kancerogenność a słodziki

Działanie diabetologiczne oraz ochrona na-
szych zębów przed próchnicą sprawiają, 
że  sięgalibyśmy po  słodziki bardzo chętnie, 
jednak należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt, a mianowicie na  ich kancerogenność. 
Zdolność do  rozwoju choroby nowotworo-
wej na  skutek stosowania substancji o  cha-
rakterze słodzika w  żywności podlega wciąż 
licznym dyskusjom i  debatom w  środowisku 
naukowym. Na tle pozostałych bardzo nieko-
rzystnie wypada aspartam, który przez wielu 
zyskał miano najbardziej niebezpiecznej sub-
stancji dodatkowej dodawanej do  żywności. 
Działalność aspartamu wiąże się nie tylko 
z wywołaniem raka mózgu, ale także liczny-
mi powikłaniami, jak: epilepsja, palpitacje 
serca, depresja itp. Przyjmowanie małych da-
wek tego środka z pewnością nie może budzić 
w nas powyższych obaw, jednak w konsump-
cji tego typu produktów należy zachować 
umiar.w
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