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какаов плод
Има само два вида
бонбони! Шоколадовите и
всички останали.
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Колата бързо приближаваше и само след миг Ерика
и Тото бяха пред замъка.
– Здравейте, приятели! – поздрави ги малката
домакиня.
– Уау! Не си споделяла, че живееш на такова интересно място – удиви се Тото.
– Прилича на замък – допълни Ерика.
– Е, нищо особено не е. Един съвсем обикновен,
стар и прашасъл замък на 100-200 години, или и аз
не знам на колко точно. Да не се занимаваме с него сега. Или пък да взема да ви
кажа…
Точица се поколеба около секунда, не повече.
– Аз съм малко нещо така… принцеса под прикритие. Но съвсем малко. Не
е нещо сериозно. Предлагам да не обръщаме внимание на разни безсмислени и
нищо незначещи титли и да си го караме по старому. И най-добре съучениците ни да не разбират, защото ще настане голяма олелия, ако ме разбирате.
Ерика и Тото онемяха от почуда, което напълно ги подготви за срещата
с Бофър.
– И като съм започнала с признанията, има и още нещо. Нали съм ви
разказвала за моя приятел Бофър? Всъщност той не е точно човек, не е и животно, ами… Как да кажа… Особен е, но доста симпатичен, и се надявам да си
допаднете. Само ви моля и за него да не разказвате на никого. Така или иначе
няма да ви повярват. Най-много да ви вземат за тра-ла-ла… Бофи, тук ли си?
Ние сме!
От гардероба долетяха странни звуци. Някакво шумкане, някакво шушкане,
някакво пуфтене… Все едно мечка се опитва да облече гимнастическо трико.
– Бофи, добре ли си? Притеснявам се за теб!
Бофър изскочи от гардероба, пременен с елегантен черен смокинг, червена папийонка и бастунче и поздрави подобаващо:
– На Вашите услуги, Ваше Височество! – После леко повдигна цилиндъра
си и кимна.
– Ах, Бофи! – плесна с ръце Точица. – Приличаш на истински джентълмен!
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Всеки женски дух би се влюбил в теб! Ери, Тото, имам удоволствието да ви представя Бофър. Бофи, Ери и Тото са на гости с
преспиване.
– Здравейте, деца! – усмихна се Бофър.
При вида на призрака Ерика и Тото напълно онемяха. Гледаха
го и не вярваха на очите си. Накрая Тото се съвзе и започна да
се смее.
– Това е някаква шега, нали? Някой се е преоблякъл като призрак?
Да не е баща ти?
Бофър протегна ръка, за да се здрависа с Тото, който на
свой ред се пресегна, но в дланта му остана само шепа
въздух.
– Хиляда и един таласъма, какво е това? Истински призрак!
Чий е? Какво прави тук? Откога го познаваш? – изстреля безброй въпроси Ерика.
– Тук съм от цял един живот, че и повече, и ще бъда
тук, докато Точица ми е приятел. Ти трябва да си Ерика, а ти – Тото. Много мило, че ме посетихте. Разбрах,
че съвсем скоро в училище ще имате празник на
шоколада и трябва да се подготвите с вкусни
рецепти и любопитни факти. Знаете ли от
какво се прави шоколадът?
– Естествено, че знаем! Не си мислим, че расте
по дърветата – авторитетно отговори Точица. (В известен смисъл наистина расте по дърветата, защото се
прави от зърната на какаовото дърво, към които се добавят захар и мляко.)
– Точно така. Какаото е една от най-старите култури, познати на човека. А научното наименование на какаовото дърво се превежда като „храната
на боговете“.
– Да-а-а, шоколадът е божествено вкусен – облиза се Тото.
– А думата шоколад, всъщност ксокоатл, произлиза от езика на ацтеките. Така наричали горчивата и леко лютива напитка, която произвеждали от
какаовите зърна. През по-голямата част от времето той се е консумирал в
течно състояние.
22

– Лютива ли… – полюбопитства
Ерика.
– Ами, да, лютива – подправяли какаото с люти чушки – поясни Бофър.
– Бляк! – направи крива физиономия Тото.
– Вчера в магазина видях да
продават черен шоколад с люти чушки – обади се отново Ери.
– Че кое дете би яло черен шоколад, при това с люти чушки? – възпротиви се Тото.
– Сигурно е шоколад за възрастни. Само
големите могат да ядат такива гадости –
възмути се Точица.
– Когато империята на ацтеките
била в разцвета си, какаовите семена се
използвали вместо пари. Например една
Монтесума държи в ръцете си
кокошка струвала сто какаови зърна. Имкакаов плод. На главата му има
ператорът на ацтеките и крал на шококупичка с горещ лютив шоколад, в
лада – Монтесума, бил един от най-богакойто си топи пръстите, за да ги
тите хора на планетата, защото имал
облизва после. Очите му са странни,
запас от близо милиард какаови зърна и
защото прекалява с какаото.
изпивал по 50 чаши шоколад на ден.
– Ехааа, завиждам му! – каза Точица,
облизвайки се. – Когато ми се дояде шоколад, няма друга храна, която да може да го замести. Давам цяло кралство за парченце вкусен шоколад.
– А къде се е появило какаовото дърво за
първи път? – попита Ерика.
– Според легендата древният индиански бог
с непроизносимо име – Кетцалкоатл, дал какаовите
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зърна на маите и те са първите, отглеждали какаови дървета и пили горчиволютивата какаова напитка. Вярвали, че тя им носи сила и младост. Значи, къде
за първи път се е появило какаовото дърво?
– Мексико?
– Да, какаовите зърна произхождат от Мексико, Централна и Южна Америка. Смята се, че жителите на тези райони са започнали да отглеждат какао
още през 1250 г. преди новата ера (преди новата ера е била много отдавна, толкова отдавна, че
почти нищо не се било случило), а може би и по-рано. Знаеш ли, че отнема почти цяла
година на едно какаово дърво да роди достатъчно шушулки за няколко шоколадови блокчета, а какаовите дървета живеят двеста години, но дават плодове,
годни за шоколад, само през двайсет и пет от тях?
– Значи са необходими безброй дървета, защото хората в цял свят обичат шоколад. А защо тогава да не си отглеждаме какаови дървета на балкона
или в градината и така постоянно да си имаме какао? – предложи Ерика.
– Не можем да отглеждаме какаови дървета тук. Те виреят само на определени географски ширини, в непосредствена близост до екватора (екваторът
е невидима линия, която разделя земното кълбо на две равни части _- северна и южна). В момента
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по-голямата част от какаото се отглежда в Африка. А хората, които ядат
шоколад, са повече от дърветата, които раждат какао, и има сериозна опасност в бъдеще да останем без шоколад.
– Шоколадът ще стане по-скъп от златото. Това ще се превърне в световен проблем. Ще има милиарди гладни за шоколад хора и може да избухнат
безредици. И вместо с пари, ще плащаме с шоколад – възкликна Тото.
– Сигурна съм, че учените ще измислят нещо по въпроса. Нали това им е
работата? – уверено заяви Точица.
– Какаото непрекъснато поскъпва, а с него и шоколадът. Знаете ли, че в
средата на двайсти век стотици деца от Канада излезли на протест и бойкотирали шоколада заради покачването на цената за блокче от 5 на 8 цента?
Центовете са стотинките на канадците и американците. – информира ги Бофър.
– И ние ще излезем на протест, ако нещо се случи с шоколада. Ще има
бунтове и масови безредици, няма да ходим на училище и няма да ядем супа –
закани се Тото.
– Шоколадът е толкова вкусен, че човек иска да яде още и още и все не
му стига – продължи Бофър с урока. – Трябва да кажем, че от него има и доста
ползи. Подпомага умствената дейност и ускорява ритъма на сърцето повече,
отколкото целувката.
– Ау-у-у! Не само вкусен, но и полезен – плесна с ръце Точица.
– Дори миризмата му оказва успокояващо въздействие върху мозъка. При
консумацията му се покачват нивата на хормоните на щастието. Освен това
той съдържа редица полезни вещества, нужни на организма, за да функционира
добре.
– Ще го напомням на Нейно Величество всеки път, когато ми казва да не
прекалявам с шоколада.
– В големи количества шоколадът превъзбужда нервната система, особено при децата, и им пречи да спят. В умерени количества е полезен, в големи
се превръща в отрова.
– Онзи Монте-нещо-си трябва да е бил голям нервак. Сигурно изобщо не
е спял, след като е изпивал по петдесет чаши какао на ден – заключи Точица.
– Възможно е – разсмя се Бофър.
А след него прихнаха и Тото, и Ерика.
– Само едно не мога да разбера: защо маите и ацтеките не са слагали
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захар в какаовата напитка? – поинтересува се Ерика.
– Защото захарта още не е била открита – отговори Бофър.
– А ние откога ядем шоколад? – попита Тото.
– За пръв път шоколадът пристига в Европа чааак през шестнайсти век.
Добавянето на захар към какаото завинаги променило историята на шоколада.
Шоколадът, какъвто го познаваме днес, тоест млечният шоколад, е създаден
едва в края на деветнайсти век в Швейцария.
– А белият шоколад не е точно шоколад, нали? – попита Точица.
– Да, той е много далечен братовчед на шоколада и не е истински шоколад, защото съдържа по-малко какаово масло и повече захар и мляко.
– Децата не обичат бял шоколад! – обобщи Ерика.
– Шоколадът е толкова вкусен и всички така страстно го обичат, че в
негова чест има много празници – продължи Бофър.
– Предлагам да превърнем днешния ден в празник, като отидем при Лин
и го помолим да ни приготви разни шоколадови вкусотии, с които да смаем
всички на нашия празник на шоколада – заяви Точица.
Минута по-късно децата бяха в кухнята.
– Лин, с огромна радост ти представям приятелите си Ерика и Тото.
Лин идва от Китай – поясни Точица, – но живее тук, откакто свят светува.
Скъпичък, миличък Лин, ще бъдеш ли така добър да ни приготвиш разни удоволствия от шоколад и да ни научиш как се правят, защото скоро в училище
ще имаме празник и трябва сами да приготвим вкусотии?
– Разбира се! Но първо малко теоретична подготовка. Имате ли тетрадки и писалки да си записвате, че после ще ви изпитвам? – с най-голяма сериозност попита Лин.
Тримата приятели се спогледаха в недоумение.
– Спокойно! Само се пошегувах – разсмя се той. Ще ви кажа няколко думи
за шоколада и после ще ви покажа. Имайте предвид, че той е изключително
нежен и с него трябва да се работи внимателно. Все едно се грижите за бебе.
Шоколадът има специална точка на топене, която е много важна за постигане
на кадифен вкус. Шоколадът е единственият ядлив продукт, който се разтапя
при температура, по-ниска от тази на човешкото тяло.
– Ето защо се топи толкова лесно на езика – каза Точица.
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– И ето защо бонбоните все се разтапят, като си ги сложа в джоба на
панталона – допълни Тото.
– Май не е добра идея да си прибираме шоколадови бонбони из дрехите –
потвърди Ерика.
– Та, приготвянето на шоколад не е проста работа. Иска се майсторство от висша класа. Не може всеки просто така да го направи. Затова ще
започнем с някоя по-проста рецепта. Например за домашни шоколадови бонбони. Ще ни трябват сушени фурми, белени лешници, какао на прах, портокал,
масло и кокосови стърготини за украса.
– А захар? – попита Тото.
– Няма нужда от захар, защото фурмите са достатъчно сладки. Първо ги
накисваме за малко в преварена гореща вода, за да можем да ги обелим лесно.
Смиламе почистените фурми заедно с маслото с кухненския робот. Отделно
смиламе и лешниците. После ги смесваме заедно, добавяме какао – две супени лъжици с връх, изстискваме сока от портокала, добавяме и него заедно с
настърганата кора. Омесваме всичко хубаво, така че да стане като тесто,
и го оставяме в хладилника, да се стегне за час-два. Накрая оформяме малки
красиви топченца, които украсяваме с кокосовите стърготини. Това е всичко.
Действайте!
– Аз се заемам с фурмите – каза Точица.
– Аз с ядките – каза Ерика.
– А аз ще смесвам – каза Тото.
– И накрая всички ще правите топчета – завърши Лин.
Тримата приятели светкавично се заеха със задачите си. Лин им помагаше със съвети, когато беше нужно. Типи душеше около тях, предвкусвайки
лакомствата, и на няколко пъти се опита да излапа сместа. След като приключиха с оформянето и украсата на бонбоните и тримата облизаха пръстите
си, изядоха по няколко бонбона и заявиха, че това са най-вкусните и най-лесните за приготвяне шоколадови бонбони на света. Типи също остана доволна,
защото получи бонбонче.

Внимание! Кучетата обичат сладко, но трябва да им се дава съвсем мъничко, за да не се разболеят! Не
повече от едно бонбонче, и то рядко! Коремчетата им не се справят с преработването на захарта и може да
пострадат, ако се прекали.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
1.Опитай шоколад с люти чушки!
2. Приготви бонбоните
по рецептата на Лин
и добави нещо от себе си!

съставки:
2 супени лъжици какао
80 грама масло
кокосово брашно
15 фурми
100 грама ядки
1 портокал
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Горкичкият Финки ! Храни се само с шоколад
и прекали с лютото какао... Роднина е на онзи
Мокте-нещо-си, но това е тайна.
Т.

Горкичият Бле!
На диета е и не може да яде шоколад,
защото не влиза
през вратата в училище.
Проблемът не е в Бле, а е във вратата, много е
малка. И аз веднъж бях на диета,
но само за 1 час.
Т.

