
Die pulp smelt weg en die bone word 
in die son gelos om droog te word.

Het jy geweet dat sjokolade van ’n boom kom? 
Kakaobone groei op kakaobome. Die meeste van die 
wêreld se kakaobome kom voor in ’n smal strook aan 
beide kante van die ewenaar, omdat die bome van 
’n tropiese (warm en vogtige) klimaat hou. Die bome 
dra groot, donker peule – omtrent so lank 
soos jou skoolliniaal. Binne-in elke 
peul is daar 20 tot 60 sade of bone. 
Die sade is naby aanmekaar in die 
peul gerangskik en lyk soos ’n 
wit mielie.

DIE PEULE

Kyk net hoe ver jou 
sjokoladebederf moet 

reis van die boom na jou 
smaakknoppies!

VAN DIE BOOM  
TOT LEKKERNY

WAAR DIE 

MEESTE VAN 

DIE WÊRELD SE 

KAKAO GROEI

HOE  
SJOKOLADE 

GEMAAK WORD

1
’n Mes word gebruik 
om die ryp kakaopeule 
van die boom af te sny. 

Die peule word oopgesny en 
die bone en die pulp word 
uitgehaal.

Die bone en die pulp 
word in hope gepak 
om te gis (dit is soos 
om vrot te raak, maar 
op ’n goeie manier!).
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Leer meer oor  
hierdie lekkerny.
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Die pret begin tydens die kons-
proses want die sjokolademaker kan 
nou besluit watter soort sjokolade 
om te maak.

HET JY GEWEET?  

 ‘CHOCOLATIER’ IS DIE FRANSE 

WOORD VIR IEMAND WAT 

SJOKOLADE MAAK

 Watter  
 soort soet  

 bederf is nooit  
 betyds nie? 

 DIE BONE 
  DIE 
BOTTER

 DIE SJOKOLADE
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Die gedroogde bone word 
skoongemaak en in groot 
oonde gerooster om meer 
van hul geur uit te bring.

Die doppe word 
verwyder en die 
gebreekte stukkies 
kakao, wat in Engels 
‘nibs’ genoem word, 
bly agter.
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7 Die stukkies kakao word met 
behulp van kliprollers tot ’n dik 
pasta gemaal, wat ‘kakaolikeur’ 
genoem word (maar wat nie 
alkoholies is nie!). Dit bevat nou 
soliede kakao (die sjokolade-
agtige deel) en kakaobotter (die 
natuurlike vet in die boon).

Tradisioneel word die 
kakaomassa dan oorgeplaas 
na ’n afsonderlike masjien, wat 
’n ‘kons’ genoem word, waar 
dit verder verfyn word. Baie 
moderne sjokolademakers 
kombineer die maalwerk 
en ‘konsing’ in ’n groot 
metaalsilinder met twee 
granietwiele wat die sjokolade 
in klein deeltjies maal.
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MELKSJOKOLADE  
(ligbruin)  

Meng suiker, 
kakaobotter, 
kakaopoeier, 

melkpoeier en 
vanielje.

WITSJOKOLADE
 Net soos 

melksjokolade, 
maar sonder die 

kakaopoeier.

Maak maklike smulhappies deur kos in sjokolade te doop. Vra ’n 
volwassene om jou te help om die sjokolade te smelt. Jy kan vrugte 
soos aarbeie, appels en piesangs, malvalekkers of Marie-beskuitjies 
in die gesmelte sjokolade doop. Eksperimenteer met verskillende 
soorte kos – jy skep dalk die volgende sjokoladesensasie!

LIPLEKLEKKER!

 DOOLHOFRESIES 
Wie gaan by die sjokoladekolwyntjie uitkom?
Die slak of die mier?
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DONKERSJOKOLADE  
(dit is bitter)  
Meng suiker, 

kakaobotter en 
kakaopoeier.

IS SJOKOLADE REGTIG  
SLEG  VIR JOU?
Nie noodwendig nie. Dit beteken egter nie 
dat jy sommer so baie soos jy wil kan eet nie. 
Donkersjokolade (die bitter soort) is propvol 
kakao. Kakao bevat antioksidante – goeie 
goed wat help om jou hart gesond te hou. 
Donkersjokolade bevat egter ook baie vet – so 
moet dit nie oordoen nie!

 MALVALEKKER 

 AARBEI 
  PIESANG 

ANTWOORD: Sjoko-laTe 
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