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11-15 липня  2016 року в рамках 

науково-просвітницького заходу до 

Всесвітнього дня шоколаду в 

Державній науково-технічній бібліотеці 

України проходитиме тематична  

виставка видань з фонду ДНТБ України 

«Світ шоколаду» 
 

 

 

Шоколад один з найулюбленіших продуктів жителів планети ! 

 Всесвітній день шоколаду або World Chocolate Day відзначається щорічно 11 липня. 

Батьківщиною Всесвітнього дня шоколаду вважається Франція. Саме французи у 1995 

році поклали початок цього свята. Це молоде 

свято досить швидко здобуло популярність і 

крім Франції широко відзначається в 

Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах 

як всередині Європейського Cоюзу, так і за 

його межами. В Україні День шоколаду 

найбільш яскраво святкують у Львові. 

  Наукою встановлено той факт, що в 

шоколаді є елементи, які сприяють як 

відпочинку, так і психологічному відновленню. 

Темні сорти шоколаду сприяють викиду 

ендорфінів –  так званих гормонів щастя, які впливають на центри задоволення, 

покращуючи настрій і підтримуючи тонус організму. Так само існує гіпотеза, що 

шоколад володіє «протираковим» ефектом і здатний сповільнювати процеси старіння. 

На жаль, вчені одностайно констатують той факт, що шоколад сприяє збільшенню 

маси тіла, але це аж ніяк не є його недоліком. Шоколад багатий поживними речовинами, 

у тому числі жирами, а значить і калоріями.  

   Існує думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Основною сировиною для 

виробництва шоколаду є какао-боби.  

 

В експозиції представлені: збірники наукових праць, навчальні посібники, методичні 

рекомендації, автореферати  дисертацій, промислова, патентна та нормативно–технічна  

документація, періодичні  видання.    

        Експоновано понад 100 документів 

mailto:gntb@gntb.gov.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


Основу експозиції складають журнальні  публікації про розвиток шоколадної 

індустрії в Україні; розвиток законодавства в  кондитерській галузі; історії розвитку 

шоколаду; про  какао-боби, які є прибульцями з 

екзотичних країн і які є  сировиною для 

виготовлення шоколаду,  про деякі  аспекти якості 

бобів какао і шоколаду в сучасних умовах; 

розширення асортименту шоколаду і способам 

покращення його якості; засадам та практичним 

аспектам оцінки галузі шоколадних і 

кондитерських виробів в Україні; про український 

ринок шоколаду та основні корпорації  шоколаду 

в Україні:  «Roshen», «Svitoch», «Korona», 

«Konti», «Millenium», «АВК», «Житомирські ласощі», «Укркондпром» 
тощо. 

Значна частина видань присвячена технологічним питанням  виробництва шоколаду 

від «А» до «Я».Серед них: 

   

Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона 
(В 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами ) 

  

ШОКОЛАД. 1. Мельница для размалывания зерен какао. 2. Мешалка для 

размешивания какао-массы с сахаром. 3. Машина для растирания шоколадной 

массы. 4. Пресс для придания шоколадной массе желательной плотности. 

Масса эта поступает в другую машину, так называемую мешалку (m é langeur). 

Мешалка (фиг. 2) состоит из круглой, вращающейся в горизонтальном 

направлении гранитной доски, на которой лежат два, тоже каменных, тяжелых 

бегуна. В мешалку насыпают известное количество сахара, который, смешавшись с жидкой массой какао, 

образует густую кашу. Для окончательного растирания и превращения этой каши в однородную массу, т. е. 

Ш., употребляются машины (фиг. 3), состоящие из каменных цилиндров, вращающихся с разной скоростью. 

Чтобы придать Ш. массе компактное состояние и освободить от воздуха, ее пропускают через сильный 

пресс (фиг. 4), откуда Ш. выходит в виде толстой колбасы, которую делят на куски требуемой величины (
1
/2 

фунта, 
1
/4 фунта, 

1
/8 фунта и т. д.), и накладывают их затем на железные, вылуженные формы. Наполненные 

формы выносят в холодильник, после чего остывший Ш. завертывают в оловянную бумагу и обертку. С 

1875 по 1894 г. постепенно увеличивающееся употребление Ш. в России возросло с 6 до 180 тысяч пудов в 

год. Ввоз в Россию Ш. иностранного приготовления за последние годы почти прекратился. 

   Промышленность  и  техника: Энциклопедія промышленныхъ знаній. В 11 томах – 

1903 – 1904 гг. 
Профессоровъ: Аренса, Арндта, Борхерса, Брюггемана, Вильке, Вюста, Гари, Гедике, Гейнцерлинга, 

Гехта, Грунмаха, Гюртлера, Далена, Зет- тегаста, Крамера, Крафта, Лассара-Кона, Лѐвенталя, инж. 

Линда, Лудмера, Мите, Песслера, Плива, Рело, Рея, Ровальда, Розенбоома, Рэ, Трептова, Троске, 

Фаульвассера, Шварца, Шмидта, Шурца, Эбе и мн. др. 

 

Том IV 

Какао и шоколадъ. 

Изъ всЬхъ растительныхъ продуктовъ, ИЗВ'ЬсТНЫХЪ въ торговлі, какао дольше всего не могъ 
войти во всеобщее употребленіе. ^оліе Двухъ столітій онъ являлся доступнымъ лишь богатымъ классамъ 
романскихъ народовъ, и только съ средины настоящаго • P j f  &  столітія онъ распространился среди 
населенія остальной Европы. 



Объясняется это обстоятельство, съ одной стороны, дороговизной какао, а съ другой—очень 
труднымъ приготовленіемь изъ него питательнаго продукта. Но въ настоящее время уже большія площади 
заняты деревьями какао, и масса фабрикъ занимается его обработкой, такъ что ціна какао, этой „4»ды 
боговъ―, какъ назвалъ его Линней, сильно понизилась, и онъ сталъ доступенъ даже и среднимъ классамъ. 

Насколько въ настоящщее время распространена культура какао, видно хотя бы изъ того, что въ 1893 
году изъ Суринама было вывезено Зх|2 милл. кило этого продукта, а изъ Экуадора 18

1
]з милл. кило. 

Потребленіе какао растетъ съ невероятной быстротой. Такъ, въ Германій, потребленіе какао увеличилось съ 
67580 двойныхъ центнеровъ въ 1887 году, до 130000 въ 1896 г., т. е. почти вдвое. Эти цифры могутъ дать 
только отдаленное понятіе о томъ, какія количества какао потребляются въ Евроні. Съ гЬхъ поръ цифры эти 
безырестанно растутъ, и статистика прошлаго года едва ли можетъ служить иллюстраціей того, какія массы 
какао потребляются Европой. Въ самой Европі находятся тысячи фабрикъ, обрабатывающихъ сырой 
продуктъ, привозимый главнымъ образомъ изъ Новаго Світа. Въ Рос- сіи потребленіе какао крайне 
ограничено. 

Бобовидныя сімена (рис. 612) какао (обычно, хотя и неправильно, называемый бобами) заключены въ плодахъ 

дерева какао (Theobroma Сасао). Каждый бобъ окруженъ тонкой, какъ бумага, коричневато-красной скорлупой, 

внутри выстланной тонкой кожицей (сіменной оболочкой). Онъ состоитъ изъ двухъ болыиихъ, сморщенныхъ, 

чаще всего тоже темныхъ сімядолей (cotyledones); лежду этими сімядолями находится зародышъ. Основная ткань 

(паренхима) сімядолей состоитъ (какъ видно на рисункі 613) изъ шестиугольныхъ клйтокъ, нанолненныхъ 

жиромъ, б^комъ и крахмальными зернами; нікоторьія изъ клітокь содержатъ одноцвітньїе, желтые, фіолетовьіе 

или карминово-красные комки. Эти клітки и придаютъ окраску всему зерну, а красящее вещество, 

заключающееся въ нихъ, называется „какао-красная―. На світлой кожиці, облекающей сімядоли, находятся 

булавовидныя образованія, такъ называемыя тільца Митчерлиха, которыя разсматриваются, какъ волоски, и 

которыя являются особенностью зеренъ какао. Въ сЪменахъ какао много жиру, білка и крахмала, благодаря чему 

какао считается очень питательнымъ. Пріятньїй ароматъ какао зависитъ отъ его пигмента, а возбуждающее  

дійствіе, 

Родзинкою Дня шоколаду і яскравим доповненням до виставки ДНТБ України є 

презентація книжкових видань  Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і 

переробної промисловості України, яка відбудеться в понеділок 11 липня 14.00 - 17.00 

 

До ваших послуг:  

 

      термінове копіювання, сканування, консультації. 

 

  

Часи роботи:  

 

    понеділок – п’ятниця 10
00 

– 19
00

  (2-й поверх. Читальний зал № 1). 
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