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Mliečna, biela, horká, chutná, sladká, jedinečná. Taká je čokoláda, ktorá každoročne slávi svoj
medzinárodný deň 13. septembra. Slovo čokoláda má pôvod v jazyku Nahuatlov - pôvodných
obyvateľov stredného Mexika, kde sa kakaovník pestoval už pred tritisíc rokmi. Na šírení čokolády
do celého sveta majú zásluhu španielski misionári. Začali ju nosiť ako znak lásky na územia, kde
hlásali Božie slovo.
Prečo jesť čokoládu bez výčitiek?
• zlepšuje náladu a navodzuje pocit šťastia,
• zaháňa únavu a dodáva energiu,
• obsahuje veľké množstvo minerálnych látok.

Čokoládový kvíz
1. Ktorá európska krajina si ako prvá pochutnávala na čokoláde?
a) Anglicko
b) Španielsko
c) Francúzsko

2. Ktorá čokoláda je najzdravšia?
a) biela
b) tmavá-horká
c) mliečna

3. Xocolatl, aztécky Nahuatl výraz, od ktorého vzniklo slovo čokoláda, sa prekladá ako:
a) Horká voda
b) Špinavá voda
c) Hnedá voda

4. Odkiaľ pochádza čokoláda?
a) Zo strednej Ameriky
b) Zo severnej Afriky
c) Z východnej Ázie

5. Prečo je biela čokoláda biela?
a) Neobsahuje kakaovú sušinu.
b) Kvôli veľkému množstvu použitého mlieka.
c) Kvôli pridanému farbivu.

6. Čokoláda sa rýchlo topí na jazyku. Aký má bod topenia?
a) 32°C
b) 34°C
c) 37°C

7.Čokoláda sa vyrába z kakaovníka. Patrí medzi:
a) ovocie
b) zeleninu
c) oboje

8. V ktorej časti roka skonzumujeme najviac čokolády?
a) Na Veľkú noc.
b) Na Vianoce.

c) Na Valentína.

9. Kto vymyslel tvar čokolády v tabuľkách?
a) Belgičania
b) Francúzi
c) Angličania

10. Aj čokoláda obsahuje kofeín. Koľko tyčiniek z čokolády by ste museli zjesť, aby ste prijali toľko
kofeínu, koľko je v jednej šálke kávy?
a) 8
b) 15
c) 14

Odpovede: 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c,
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