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12 kwietnia obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Czekolady. 

Wszystkie produkty tj. ciastka, batony czy lody - 

mogą posiadać czekoladę! Bez niej dzisiejszy świat 

nie byłby taki sam. Ciekawostką jest to, że pierwsza 

tabliczka czekolady powstała w Niemczech 

i udowodniono, iż w odpowiednich ilościach może 

mieć znakomity wpływ na zdrowie. Chodzi nie tylko 

o poprawienie nastroju, ale przede wszystkim 

o przygotowanie mózgu do odpowiedniej 

pracy. Nieważne czy jest biała, gorzka, z orzechami, 

czy z nadzieniem, każda znakomicie poprawia humor 

i dodaje energii. 



 

12 kwietnia obchodzimy 

 Międzynarodowy Dzień Czekolady. 
Jej jedzenie raz na jakiś czas jest wskazane nawet osobom na 

diecie - ma dużo magnezu, a do tego działa pobudzająco. 

Czekolada ma długą historię. Na początku nie była jednak 

słodką przekąską i dodatkiem do dań i deserów, ale gorzko- 
pikantnym napojem, pitym przez Majów i Azteków. Oni jako 

pierwsi opracowali sposób obróbki kakaowca. Rozcierali 
owoce tego drzewa, fermentowali, mielili i następnie prażyli. 

Później dodawali wodę, chilli, pieprz, kukurydzę, miód 
i suszone płatki kwiatów. 

Dzisiejsza postać czekolady pojawiła się w Europie w XVI 
wieku, a jej popularność na dworach wzrosła dopiero sto lat 

później. Wtedy też produkowano czekoladę na skalę 
przemysłową, wykorzystując cukier i formując słodki 
kruszec w fantazyjne kształty. To zasługa nadwornego 
mistrza kuchni Ludwika XIII o nazwisku Pralin. Na jego 
cześć słodkie, rozpływające się w ustach czekoladowe 

cukierki nazwano pralinami. 



Pozytywne skutki jedzenia 
czekolady ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wywołuje poczucie sytości i pomaga otrzymać 
lepsze rezultaty w testach 

wytrzymałościowych, 

• powoduje wydzielanie endorfin, 

produkowanych w mózgu i rdzeniu kręgowym, 
poprawiających nastrój i łagodzących ból, 

• Czekolada zawiera pewną ilość substancji 
wykazujących działanie pobudzające tak jak 
kofeina. 

Uwaga !!! 

Zbyt duże ilości czekolady mogą prowadzić do otyłości. Dzienna 

dawka czekolady powinna wynosić maksymalnie 50 g. 



 

 

 

Kochane przedszkolaki, drodzy Podróżnicy ;) 

12 kwietnia ubierzcie się w kolory 
czekolady: 
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