
12 kwietnia – Dzień Czekolady 

Czekolada to jeden z ulubionych 

słodkich przysmaków. Jest nie tylko 

pyszna, ale potrafi poprawić 

samopoczucie i dodać krzepy. Choć 

czekolada może uzależniać, ma wiele 

pozytywnych właściwości. Warto je 

poznać, a w jedzeniu kierować się 

zdrowym rozsądkiem i umiarem! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_qsWae-jYQ 

 

CO ZAWIERA CZEKOLADA? 

Z badań wynika, że w czekoladzie znajdziemy w sumie ponad 600 substancji mających 

dobroczynnych wpływ na nasze zdrowie. Są to m.in.: 

 węglowodany (główne źródło energii, dla mózgu – jedyne), 

 białko, 

 magnez, 

 żelazo, 

 potas, 

 cynk, 

 miedź, 

 mangan, 

 niacyna, 

 flawonoidy, 

 teobromina, 

 błonnik, 

 antyoksydanty, 

 fenylotylamina, 

 witaminy A, E i z grupy B, 

 kwasy omega-6. 

W czekoladzie mlecznej i białej (które w składzie zawierają mleko skondensowane) 

znajdziemy dużo większą ilość wapnia. Za najzdrowszą jest jednak uznawana czekolada 

gorzka! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_qsWae-jYQ


CZEKOLADA – ZASTRZYK POZYTYWNEJ ENERGII 

Chyba każdy zaobserwował, że po spożyciu porcji czekolady lepiej się myśli i łatwiej 

koncentruje. Znikają również objawy zmęczenia i skutki stresu, poprawia się za to nastrój. 

Między innymi dla tych korzyści chętnie sięgamy po czekoladę. Porcja węglowodanów, 

magnezu, potasu i żelaza zawarta w czekoladzie, szybko dodaje energii (warto mieć tabliczkę 

podczas intensywnego treningu czy górskiej wędrówki). Magnez dodatkowo znakomicie 

wpływa na układ nerwowy, podnosząc sprawność intelektualną, zaś pirazyna pobudza umysł 

do pracy. 

CZEKOLADA – WSPARCIE DLA ORGANIZMU 

Dowiedziono, że zawarta w ciemnej czekoladzie teobromina łagodzi kaszel, nie wywołując 

jednocześnie uczucia senności. Ta sama substancja wspomaga prawidłową pracę nerek i 

działa delikatnie moczopędnie. Z kolei cynk pełni ważne funkcje w organizmie, m.in. 

związane z prawidłową pracą układu odpornościowego. Już starożytni znali i wykorzystywali 

wszechstronne działanie czekolady – w gorączce, problemach trawiennych, bólach głowy i 

wielu innych dolegliwościach. Warto wiedzieć, że spośród wszystkich rodzajów słodyczy, 

czekolada zdecydowanie najmniej szkodzi zębom. Co więcej, okazuje się, iż zawiera 

substancje bakteriobójcze, które chronią przed próchnicą. 

CZEKOLADA CHRONI PRZED POWAŻNYMI CHOROBAMI 

Czekolada jest bardzo dobrym źródłem magnezu, którego bardzo potrzebuje układ nerwowy 

oraz wszystkie mięśnie, także serce. Magnez chroni mięsień sercowy, zapobiegając 

niedotlenieniu i niedokrwieniu. Ma również działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i 

przeciwskurczowe. Jest też niezbędny dla mocnych kości, dlatego o jego prawidłowy poziom 

powinny zadbać osoby zagrożone osteoporozą. 

 

 

Najlepiej wybierać czekoladę gorzką o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Skład 

produktu powinien być jak najkrótszy, bez oleju palmowego, syropu glukozowo-

fruktozowego i E476. Dobra czekolada powinna mieć gładką konsystencję i błyszczącą 

powierzchnię, przy łamaniu na kawałki wydawać charakterystyczny trzask i nie topić się pod 

wpływem zmiany temperatury powietrza. Mimo wszystkich zalet czekolady, jej nadmierne 

spożycie nie jest korzystne dla zdrowia i może skutkować nadwagą oraz dolegliwościami 

takimi jak bóle głowy czy zaparcia. Dlatego jej dzienną porcję należy ograniczyć do 

maksymalnie 3 kostek!  



 



Moi drodzy! 

Zachęcam Was do zaprojektowania opakowania swojej ulubionej czekolady. Technika 

wykonania- dowolna.  

I pamiętajcie 

Co za dużo, to niezdrowo!   


