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Aπό που προέρχεται η λέξη 

σοκολατα;
 Η λέξη σοκολάτα εικάζεται πως προέρχεται από την λέξη xocolātl της γλώσσας 

Nahuatl, η οποία μεταφράζεται ως πικρό νερό.

 Η αγγλική λέξη "chocolate" πιστεύεται ότι προέρχεται από την λέξη των μάγια 

"xocoatl" ή από την αντίστοιχη των Ατζέκων "cacahuatl". Η ινδιάνικη λέξη για την 

σοκολάτα προέρχεται από τις λέξεις "choco"=αφρός και "atl"=νερό. 



Ιστορικη προελευση

• 600 μ.Χ.

Οι Μάγια μεταναστεύουν από τη σημερινή Γουατεμάλα στη Χερσόνησο του Γιουκατάν, το 
σημερινό Μεξικό, μεταφέροντας εκεί και την καλλιέργεια κακάο, στην οποία επιδίδονται επί 
αιώνες. 

• 1000 μ.Χ.
Οι κόκκοι του κακάο χρησιμοποιούνται ως χρήματα από τους κατοίκους της Κεντρικής Αμερικής. 

Δέκα κόκκοι αγόραζαν ένα κουνέλι, εκατό αγόραζαν ένα σκλάβο.

• 1200 μ.Χ.
Η φορολογία από τους λαούς που είναι υποτελείς στους Αζτέκους πληρώνεται σε κακάο.



• 1500 μ.Χ.
Το 1502 ο Χριστόφορος Κολόμβος δοκιμάζει ρόφημα σοκολάτας (σοκόατλ) 
ευρισκόμενος στον Κόλπο της Ονδούρας. Δεν εντυπωσιάζεται αλλά παίρνει
μαζί, ως ενθύμιο, λίγους κόκκους. Ο Κορτέζ φτιάχνει τις πρώτες φυτείες
κακάο στο όνομα των βασιλέων της Ισπανίας. Το 1585 το πρώτο φορτίο
κακάο, για εμπορική χρήση, ξεφορτώνεται στην Ισπανία.

• 1600 μ.Χ.
Το 1606 ο Φλωρεντίνος έμπορος Αντόνιο Καρλέτι επισκέπτεται τη
Γουατεμάλα και καταγράφει πρώτος τη διαδικασία, από τη σπορά ως το
σερβίρισμα, για την Παρασκευή ενός φλιτζανιού ροφήματος κακάο. Το 1657
το πρώτο κατάστημα πώλησης σοκολάτας ανοίγει στη Μ. Βρετανία από
έναν Γάλλο. 

 1700 μ.Χ.
Ο Σουηδός φυσιοδίφης Carolus Linnaeus (1707-1778) μη ικανοποιημένος
από την λέξη "κακάο", το μετονόμασε σε "θεοβρώμα" από το ελληνικό
"τροφή των θεών". Λέγεται ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος, είχε φέρει μαζί του
στο τέταρτο ταξίδι του στον Νέο Κόσμο, σπόρους κακάο στον βασιλιά
Φερδινάνδο, αλλά δεν τους δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, εξ αιτίας των άλλων
θησαυρών που είχε ανακαλύψει. 



 1800 μ.Χ.
Το 1828 η πρώτη μέθοδος αποχωρισμού του βουτύρου του κακάο από τη 
σοκολάτα ευφερίσκεται στην Ολλανδία. Το 1848 στη Γαλλία ανοίγει το πρώτο 
κατάστημα πώλησης σοκολατινίων, διαφημίζοντας το γεγονός ότι οι 
σοκολάτες του γίνονται όλες στο χέρι. Το 1861 παράγεται και πωλείται στην 
αγορά το πρώτο κουτί για σοκολατάκια, σε σχήμα καρδιάς, για τη γιορτή του 
Αγίου Βαλεντίνου. Το 1875 η πρώτη σοκολάτα γάλακτος παρασκευάζεται 
στην Ελβετία. Το 1897 γίνεται η πρώτη καταγραφή της κατανάλωσης 
σοκολάτας. Οι Βρετανοί κατανάλωσαν εκείνο το έτος 18 εκατομμύρια κιλά, η 
υπόλοιπη Ευρώπη 50 εκατομμύρια και οι ΗΠΑ 13 εκατομμύρια κιλά.

 1900 μ.Χ.
Το 1904 το πρώτο βιομηχανικό στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας παρασκευάζεται 
στη Γαλλία. Το 1910 ο Έλληνας μετανάστης Λεωνίδας Κεσδεκίδης ανοίγει 
στις Βρυξέλλες το πρώτο του κατάστημα. Τα σοκολατίνια Leonidas 
(Λεωνίδας) θα γίνουν παγκοσμίως διάσημα για την ποιότητά τους. Το 1942 
στην Αμερική κατασκευάζεται η πρώτη σοκολάτα χωρίς βούτυρο κακάο, ώστε 
να έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να μπορεί να καταναλωθεί εύκολα από 
τους στρατιώτες στον πόλεμο. 



Ελβετία, ο Πρωταγωνιστής

• Μετά τα μέσα του 17ου αιώνα η σοκολάτα είχε κάνει την εμφάνισή της σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Παρόλο που η Ελβετία αργότερα θα γινόταν ο κύριος πρωταγωνιστής 
στην επεξεργασία και παραγωγή σοκολάτας, το ρόφημα σοκολάτας έφτασε σχετικά 
αργά εκεί. Η άφιξή της έγινε στην Ζυρίχη το 1697, όταν ο Δήμαρχος της πόλης είχε 
προηγουμένως εκστασιαστεί από την δοκιμή σοκολάτας στις Βρυξέλλες.
Περίπου στα μέσα του 18ου αιώνα η σοκολάτα ήταν πιο ευρέως διαδεδομένη, ενώ 
διάφοροι Ιταλοί έμποροι την πουλούσαν σε πανηγύρια και αγορές.



Γερμανοί & Αυστριακοί, οι πρώτοι 

Ζαχαροπλάστες
• Όπως και στην Ελβετία, η Γερμανία και η Αυστρία καθυστέρησαν σχετικά στην 

γνωριμία τους με την σοκολάτα. Για χρόνια οι Γερμανοί θεωρούσαν την σοκολάτα 
φάρμακο και πωλούνταν μόνο από φαρμακοποιούς! Αλλά, περίπου στα μέσα του 
17ου αιώνα, η σοκολάτα έγινε αποδεκτή από την κοινωνική ελίτ, ενώ η αποδοχή της 
ήταν διαφορετική από πόλη σε πόλη.
Οι κάτοικοι του Βερολίνου για παράδειγμα την θεωρούσαν σαν ένα όχι και τόσο 
ευχάριστο τονωτικό, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Δρέσδης και της Λειψίας που 
ήταν ξετρελαμένοι και απολάμβαναν την σοκολάτα τους στο περίφημο "Feische Cafe 
" το πρώτο "καφενείο" Σοκολάτας.



ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΚΑΟ

• Το δέντρο του κακάο είναι ένα τροπικό φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά σε τροπικά 
κλίματα, εκεί που υπάρχει ζέστη και πολύ υγρασία. Είναι δέντρο ύφους 6-8 μέτρων με 
πυκνή φυλλωσιά και χρειάζεται περίπου 4 χρόνια από τη στιγμή που φυτεύεται για να 
αποδώσει καρπούς. Κάθε δέντρο παράγει κατά μέσο όρο 20 με 30 καρπούς το χρόνο 
από τους οποίους συλλέγονται 2 κιλά κόκκοι κακάο.

Theobroma cacao
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«Η σοκολάτα είναι μια από τις χαρές της 

ζωής. Είναι προϊόν φυσικό, που χαρίζει 

απόλαυση και ζωντάνια.»

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


