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bort den bittra smaken, som många till-
verkare gör, så försvinner också flavo-
nerna. Tillverkarna kan även förändra 
färgen på choklad så den ser mörkare ut. 
Jag förfördes av namnet på Lindt Noir 
Extra Fondant. Visst smälte den i mun-
nen men på hemsidan står det att man 
tagit bort den bittra smaken. Bättre är 
då att köpa Lindts choklad med 70, 85, 
90 eller till och med 99 % kakaoinnehåll. 
De smakar rejält bittra liksom Nestlés 
Noir som innehåller 70 % kakao. 

Ny bitter choklad
Den som åker till London kan köpa 
Choxi+ som är en nyutvecklad choklad 
speciellt rik på flavoner. Den bittra sma-

Ett par mörka chokladbitar om 
dagen är bra för hälsan. Men 
den som gör mest nytta ska sma-
ka bittert. Det är ett sådant här 
kakaoträd med sina karaktäris-
tiska kakaobönor som levererar 
smakupplevelserna.
Foto: Midicaster, Wikimedia

Äntligen är det något gott som är 
nyttigt! Ett par bitar mörk chok-
lad om dagen är bra för blod-

tryck och hjärta påstår forskare i de kän-
da medicinska tidskrifterna The Lancet 
och The Journal of the Medical Associa-
tion. De nyttiga ämnena kallas flavoner 
och är ett slags antioxidanter. Men det 
är inte vilken choklad som helst som är 
nyttig. Den ska smaka bittert. Tar man 

Skydd för hjärtat och gladare hu-
mör. Choklad kan kanske verka 
onyttigt men kakao innehåller 
faktiskt ämnen som kan göra gott 
för kroppen.

Bitter choklad 
den bästa

ken kan också variera med vilken sorts 
kakao som används. Den choklad som 
mayaindianerna använde till sin chok-
laddryck var från kakaobönor med låg 
bitterhet. De kakaoträd som nu är de 
mest odlade ger större skördar och ka-
kaobönor med mer bitter smak.    

Njut!
Fin choklad ska bedömas som ett fint 
vin. Man ska börja med att avnjuta 
aromen, lägga märke till om chokla-
den har en glansig eller matt yta och 
sedan hur den smälter i munnen. 
Choklad av hög kvalitet innehåller 
bara kakaosmör och inget annat fett. 
Det märks på den behagliga smält-
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barheten i munnen. Det finns tillver-
kare av billig choklad som använder 
”skräddarsydda” margariner i chokla-
den. Det fettet smälter inte lika snabbt 
utan ligger kvar som en fet hinna i 
gommen.  

Färre kalorier mörk choklad
Ur näringssynpunkt är det inte bara 
flavonerna som ska styra chokla-
dätandet. Choklad innehåller mer el-
ler mindre mängd fett och socker som 
ger kalorier. Mörk choklad har  något 
lägre kaloriinnehåll än annan chok-
lad och innehåller framför allt min-
dre mängd socker. I mjölkchoklad, 
vit choklad och i en del mörk choklad, 
med lägre kakaohalt, kan sockerinne-
hållet vara ända upp till 50 %. Hit hör 
också alla praliner och chokladkakor  
fyllda med till exempel mousse och 
tiramisu. Den bittra smaken i mörk 
choklad gör att ett par bitar till kaffet 
är lagom, inte mer. 

FAKTA:
Pâte de cacao - kakaomassa. Fin-
malda kakaobönor som pressats 

samman efter att de jästs, torkats, 
rostats och skalats.    

Beurre de cacao - kakaosmör. 
Framställs genom att kakaomassa 

pressas så att fettet avskiljs.

Sockrad vit- och mjölkchoklad
En kaka mjölkchoklad är lättätet, sött 
och gott. Choklad som innehåller myck-
et socker ger ju sug efter mer. Till mjölk-
choklad blandar man mjölk, socker och 
kakaomassa som sedan värms och ka-
ramelliseras och ger den typiska sma-
ken. Vit choklad är den enda chokladen 
som inte tillverkas av kakaobönor. Den 
innehåller bara kakaofett, socker och 
mjölk och är smaksatt med vanilj.

Choklad i matlagningen
Det finns tjocka chokladkakor som är 
avsedda för tillagning av desserter och 
kakor. I recept brukar man rekommen-
dera 65 – 70 % mörk choklad. Sedan 
finns ju också både mjölkchoklad och 
vit choklad. Man kan smälta chokladen 
på olika sätt:

I mikron: Bryt chokladen i små bi-
tar och lägg dem i en mikrosäker skål. 
Mikra på full effekt i 20 – 30 sekunder. 

Rör om och mikra 20 – 30 sekunder till. 
Fortsätt mikra och rör i omgångar tills 
chokladen är smält 

I vattenbad: Bryt chokladen i bitar och 
lägg i en skål. Ställ den i en kastrull med 
hett vatten och smält. Obs! Vitchoklad 
ska smälta men inte mer. Annars delar 
den sig lätt och blir grynig.
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