Chokladfrossa
med Navet
I

dag firas chokladens dag världen över. I Sverige äter varje person i genomsnitt 5,4 kg choklad
varje år och med den konsumtionen ligger vi på en 6:e plats i jämförelse med andra länder. Mest

choklad äts i Schweiz. Vår älskade choklad börjar med odling av kakaofrukter som genom en rad
bearbetningar till slut hamnar i den choklad vi äter.

Tempererad choklad

Fenyletylaminet
i
choklad har tidigare
påståtts ge välmåendeffekter, men det har visat sig att vi i
så fall skulle behöva äta upp emot 15
kg choklad för att det verkligen ska
märkas.

Den chokladkaka som du köper har tempererats till de egenskaper som
efterfrågas av oss konsumenter, dvs att den ska smälta behagligt i munnen
precis vid vår kroppstemperatur – vid ca 37° C men inte ska smälta vid
hantering med våra händer vid en något lägre temperatur, ca 33-35° C. Den
ska också upplevas behagligt brytbar när vi hanterar bitar av den. Det finns
dock mindre variationer som verkligen kan påverka vad vi tycker om den
choklad vi äter. En del av oss gillar en choklad som smälter omedelbart när
den kommer in i munnen och andra uppskattar att den smälter efter en kort

Mörk choklad har
högst halt av
teobromin, den
beståndsdel i
choklad som är
giftig för hundar.

stund på tungan (det är detta du undersöker i experimentet).
När du har smält choklad, t ex vid tillverkning av julgodis eller efterrätter,
ändras tempereringen p g a att du har hettat upp den och du kan råka ut
för att få chokladdoppat godis som smälter i rumstemperatur eller blir grå
när den stelnar. Detta beror på att kakaosmör har 6 olika kristallstrukturer
med olika egenskaper. För att undvika problem bör chokladen tempereras om
enligt följande procedur:
1. Smält ¾ av den choklad du ska använda i vattenbad (men var NOGA med

Dubbelt godis=dubbelt så gott?
Tuggummi innehåller ca 20 % gummibas (mjukgörare blandat med

att inte få vatten i chokladen). Hacka resten i småbitar och spara den.

syntetiska elastomerer), ca 60% socker, 18% glukossirap, 1% smakämnen

2. Värm i vattenbad till 48° C för mörk choklad och 45° C för mjölkchoklad.

Choklad består av kakaofett, kakao, lecitin, socker och ev smakförstärkare

och 1% övrigt. Mjukgöraren gör att vi kan tugga på tuggummit.

Ta av chokladen från värmen.

(mjölkchoklad innehåller även mjölkpulver).

3. Rör ner den hackade fjärdedelen du sparade och vänta in rätt temperatur

fett att söka sig in mellan tuggummits elastomerer. Fettet fungerar då

När tuggummi och choklad tuggas tillsammans kommer chokladens

medan du rör i chokladen; 32° C för mörk choklad och 30° C för mjölkchoklad.

som mjukgörare och tuggummit får därför en helt ny konsistens. Om

4. Håll varm vid dessa temperaturer tills du har använt chokladen till det du

mjuka upp tuggummit utan att det sönderdelas kan du kanske återställa

önskar- då kommer den att bli både blank och få precis rätt knäckighet när

du klarar att experimentera med mängden choklad som behövs för att
det till sin ursprungliga konsistens.

den stelnar!

Choklad – play doh
Din chokladdeg innehåller så mycket salt att den förstås inte är alls god att
äta, men den doftar gott av kakao, nästan som en riktig kakdeg (lyckades du
lura någon?). Degen går att spara för att leka vidare med under de kommande
veckorna eftersom den innehåller vinsyra som har en konserverande effekt.
Förvara helst kallt i burk med tättslutande lock när du inte använder den.

Nästa gång HANDLAR DET OM FIBONACCI...

