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cz. 1Lody 
czekoLadowe 

Ciekawostką jest, że większość rze-
mieślniczych (i nie tylko) lodów cze-
koladowych nie zawiera czekolady 
– zrobione są z mlecznej mieszanki

podstawowej z dodatkiem kakao w proszku. 
Formalnie rzecz biorąc, powinny więc nazywać 
się „kakaowe”, ale ani klienci, ani producen-
ci nie przykładają do tego szczególnej wagi. 
Ci ostatni, zwłaszcza po upomnieniu przez sa-
nepid lub PIH, wprowadzają czasem nazwę 
„o smaku czekolady”. Nawet wtedy, chociaż 
nazwa ta wyraźnie podkreśla, że w produkcie 
czekolady nie ma, nikt przy kasie nie prosi 
o lody „o smaku czekolady”, tylko po prostu
o czekoladowe. Dla uproszczenia będę więc
stosować tę nazwę, niezależnie od obecności 
czekolady w opisywanych recepturach.

Mieszanka 
podstawowa + 
kakao 
W lodach robionych z mieszanki podstawo-
wej typowa doza kakao waha się pomiędzy 
60 a 80 g na 1 kg. Jeśli nie dodaje się nic więcej 
(co nie jest dobrą praktyką) i przyjmiemy, że 
typowy bilans mlecznej mieszanki podstawo-
wej to 18% cukru, 6,5% tłuszczu, 10% SSBM 
i 35% RSS, to receptura na takie lody będzie 
wyglądać następująco:
Rec. 1
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mieszanka podstawowa 1,00 0,18 0,06 0,10 0,02 0,35
Kakao alkalizowane 10/12 0,07 0,01 0,06 0,07
RAZEM 1,07 0,18 0,07 0,10 0,08 0,42

16,8% 6,5% 9,3% 7,5% 39,3%

Lody śmietankowe, truskawkowe i czekoladowe to 
niezmiennie czołówka smaków sprzedawanych z witryn 
i kontuarów w Polsce. Ten stan utrzymuje się mimo dziesiątek 
nowych kompozycji pojawiających się co roku na rynku. 

Na pierwszy rzut oka widać, że w takiej mie-
szance proporcje składników podstawowych 
odbiegają od przeciętnej dla typowych lodów 
mlecznych. Dodatek kakao potrzebny do uzy-
skania satysfakcjonującego efektu smako-
wego dość mocno podnosi łączną zawartość 
substancji stałych (kakao jest w całości taką 
substancją), jednocześnie zmniejsza łączną za-
wartość cukru w mieszance, ponieważ kakao 
go nie zawiera.
W konsekwencji lody zrobione z takiej mieszan-
ki będą się znacznie różniły strukturą od pozo-
stałych. Po pierwsze, mniejsza zawartość cukru 
spowoduje podwyższenie temperatury ich za-
marzania. Będą więc twardsze i trudniejsze do 
porcjowania od innych lodów eksponowanych 
w tej samej temperaturze. Po drugie, wysoka 
zawartość substancji stałych przy małej zawar-
tości cukru będzie skutkować kruchością masy, 
dodatkowo utrudniając porcjowanie. Można 
temu częściowo zapobiec, wprowadzając ko-
rektę z łatwo dostępnych i prostych w użyciu 
surowców – glukozy i wody (rec. 2).
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Mieszanka podstawowa 
+ syroP z kakao
Bardziej zawansowany, ale w Polsce rzadko stosowany sposób 
robienia lodów czekoladowych na bazie mieszanki podstawowej 
wymaga przygotowania wcześniej tzw. syropu czekoladowego. 
Robi się go dość prosto. Do gotującej się wody wsypujemy po-
woli wszystkie składniki (można wcześniej zmieszać je ze sobą) 
i doprowadzamy do wrzenia, cały czas starannie mieszając, aż 
konsystencja stanie się jednolita. Receptura na syrop czekolado-
wy może wyglądać tak:
Rec. 3
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Woda 0,80
Kakao 
alkalizowane 
10/12

0,50 0,06 0,44 0,50

Cukier 
(sacharoza) 0,30 0,30 0,00 0,30

Glukoza 
krystaliczna 0,20 0,18 0,00 0,18

RAZEM 1,80 0,48 0,06 0,44 0,98

26,8% 3,1% 24,4% 54,3%

Przygotowanie syropu na gorąco powoduje znacznie lepsze uwod-
nienie kakao niż w przypadku dodania go do zimnej mieszanki pod-
stawowej. Dzięki temu kakao ma mniejszą zdolność do wchłaniania 
wody w gotowych lodach – wchłonęło jej sporo podczas obróbki. 
Możemy nawet zwiększyć dozę kakao, co wzmocni efekt smako-
wy, a mimo to konsystencja lodów pozostanie stabilna znacznie 
dłużej niż w przypadku dodania kakao bez obróbki.
Cukier i glukoza są w syropie po to, by obniżyć temperaturę za-
marzania lodów, wyrównując zmniejszenie zawartości cukrów po 
dodaniu kakao i wody. Poniżej przykładowa receptura na lody 
z wykorzystaniem syropu kakaowego.
Rec. 4
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mieszanka 
podstawowa 1,00 0,18 0,06 0,10 0,02 0,35

Syrop 
kakaowy 
(rec. 3)

0,36 0,10 0,01 0,09 0,20

RAZEM 1,36 0,27 0,07 0,10 0,11 0,55
20,0% 5,1% 7,1% 8,1% 40,2%

Jak widać, wraz ze wzrostem zawartości substancji stałych zauwa-
żalnie wzrosła zawartość cukrów, dzięki czemu lody będą w mia-
rę miękkie, a to ze względu na niższą temperaturę zamarzania 
mieszanki. Podobnie jak poprzednio, korzystny będzie niewielki 
dodatek alkoholu.
Przygotowany w ten sposób syrop można zrobić na zapas i po 
schłodzeniu przechowywać w lodówce, jednak nie dłużej niż przez 
72 godziny. Proporcje kakao i cukrów można dopasować do wła-
snej mieszanki podstawowej i sprzedawanych lodów. Ponadto, 
jeśli mamy pomysły na dodatkowe aromatyzowanie lodów, na 
przykład cynamonem, chili itp., możemy je od razu dodać do sy-
ropu, co uprości produkcję lodów. Podobny syrop można przygo-

Rec. 2
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mieszanka 
podstawowa 1,00 0,18 0,06 0,10 0,02 0,35

Kakao 
alkalizowane 
10/12

0,07 0,01 0,06 0,07

Woda 0,04 0,04
Glukoza 
krystaliczna 0,03 0,03 0,03

RAZEM 1,14 0,21 0,07 0,10 0,08 0,45
18,4% 6,1% 8,8% 7,0% 39,5%

Dodając glukozę, uzupełnia się niedobór cukrów, woda służy 
ograniczeniu nadmiaru substancji stałych, który powstałby po 
dodaniu tylko jej. Zwiększenie zawartości cukrów powoduje spa-
dek temperatury zamarzania mieszanki, wspomagany dodatkowo 
przez wysoką zdolność glukozy do przeciwdziałania zamarzaniu 
– 1,8 razy większą niż sacharozy.
Mieszankę można jeszcze ulepszyć, stosując dodatek alkoholu, 
najczęściej spirytusu (do zimnej mieszanki). Wykorzystując za-
wsze dostępną podręczną miarkę, jaką jest zakrętka od półlitro-
wej butelki spirytusu, dodajemy go w proporcji zakrętka (ok. 4 g) 
na ok. 4 kg lodów (przeciętna kuweta). Ten niewielki (ok. 0,1%) 
udział alkoholu obniży temperaturę zamarzania mieszanki, a po-
nadto wprowadzi korzystną dla czekolady i kakao nutę smakową.
Niestety, nawet po takich zabiegach konsystencja zrobionych 
w ten sposób lodów czekoladowych nie będzie idealna, co wię-
cej, w miarę upływu czasu ekspozycji w witrynie lub kontuarze 
będzie się pogarszać. Przyczyną jest duża zawartość pektyn, 
które powoli, lecz konsekwentnie będą wchłaniać wodę zawartą 
w lodach, powodując ich stopniowe twardnienie, niezależne od 
temperatury. Stosowanym czasem remedium jest użycie do lo-
dów czekoladowych1 popularnego emulgatora w postaci pasty, 
przeznaczonego do poprawiania konsystencji sorbetowych lodów 
owocowych. Jednak najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów 
jest produkcja na tyle niewielkich porcji lodów czekoladowych, by 
sprzedały się, zanim ich konsystencja się pogorszy.
Wybór rodzaju kakao należy do producenta lodów. Satysfakcjo-
nujący rezultat można uzyskać tak z kakao 10/12, jak i 22/24. 
Zwykle zalecane jest 22/24, a to ze względu na nieco mniejszą 
zawartość pektyn, chociaż różnica nie jest duża. Z drugiej strony, 
kakao 10/12 ma z reguły ostrzejszy smak, przez co w połączeniu 
z mieszanką podstawową daje mocniejszy efekt.
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tować także z udziałem ciemnej czekolady, na przykład według 
receptury z lat 80. ubiegłego wieku. 
Rec. 5
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Woda 0,32
Śmietanka 
36% tłuszczu 0,20 0,07 0,01 0,08

Czekolada 
60% kakao 0,14 0,06 0,05 0,04 0,14

Kakao 
20/22% 0,14 0,03 0,11 0,14

Cukier 
(sacharoza) 0,12 0,12 0,12

Glukoza 
krystaliczna 0,08 0,07 0,07

RAZEM 1,00 0,25 0,15 0,01 0,14 0,55
24,9% 14,9% 1,1% 14,1% 55,0%

Przygotowuje się go podobnie jak poprzedni z tym, że czekola-
dę i śmietankę dodajemy kolejno po doprowadzeniu do wrzenia 
wody z pozostałymi składnikami. Receptura na gotowe lody bę-
dzie podobna do receptury 4.
Rec. 6
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mieszanka 
podstawowa 1,00 0,18 0,06 0,10 0,02 0,35

Syrop 
czekoladowy 
(rec. 3)

0,33 0,08 0,05 0,05 0,18

RAZEM 1,33 0,26 0,11 0,10 0,07 0,54
19,4% 8,1% 7,5% 5,2% 40,1%

Smak tych lodów będzie delikatniejszy, ale bardziej czekoladowy 
niż kakaowy. Dodatkowo, prawdopodobnie będzie można nazwać 
te lody czekoladowymi, ponieważ zawierają czekoladę (2,6%). 
Prawdopodobnie, bo trudno przewidzieć, kto i na podstawie ja-
kich regulacji zakwestionuje to w przyszłości.

kiLka słów o ProdukTach 
z kakao sTosowanych 
w Lodach
Czekolada
Nazwa ta obejmuje wiele produktów o bardzo różnych składach:
� czekolada ciemna (inne określenia: gorzka, deserowa, wytraw-

na) może zawierać od 40% do ponad 80% kakao, 25-50% 
masła kakaowego i 20-55% cukru; 

� czekolada mleczna zawiera mniej kakao (30-45%), 30-42%
tłuszczu (w tym ok. 25-36% masła kakaowego, resztę stanowi 
tłuszcz mleczny) i 30-45% cukru; 

� czekolada biała nie zawiera kakao, poza masłem kakaowym,
którego zwykle jest 30-35% (łącznie tłuszcze 38-43%).

Do lodów najczęściej dodawana jest czekolada ciemna, a to ze 
względu na intensywność smaku, są także ciekawe receptury 
wykorzystujące czekoladę mleczną, a nawet białą.
Wspólną cechą wszystkich czekolad jest duża (25-50%) zawartość 
masła2 kakaowego. Tłuszcz ten, podobnie jak tłuszcz mleczny, 
upłynnia się dopiero w ok. 35°C. Poniżej tej temperatury masło 

kakaowe, a więc w konsekwencji i czekolada, pozostaje twar-
dym ciałem stałym. Jeśli chcemy użyć czekolady jako składnika 
mieszanki do lodów, trzeba ją upłynnić, aby mogła się z nią po-
łączyć. Dlatego czekoladę z reguły dodaje się do już podgrzanej 
mieszanki.
Najlepiej byłoby wykorzystać w tym celu pasteryzator, przy-
gotowując recepturę na mieszankę czekoladową od zera, bez 
uwzględniania mieszanki podstawowej. Pełen proces pasteryzacji 
i dojrzewania (zwłaszcza jeśli przestrzega się reżimu dojrzewania 
minimum 12 godzin) zapewnia najlepsze wykorzystanie składników 
mieszanki, w tym uwodnienie substancji wchłaniających wodę, 
jak mleko w proszku czy pektyny z kakao. Jednak w codziennej 
praktyce mogą sobie na to pozwolić tylko duzi producenci, mający 
w pracowni więcej niż jeden pasteryzator czy dojrzewalnik, a tak-
że możliwość sprzedania dużej ilości lodów czekoladowych w roz-
sądnym czasie – najmniejsze typowe pasteryzatory nie pozwalają 
zrobić mniej niż 30 kg mieszanki, czyli od 7 do 8 kuwet lodów.
Rozwiązaniem kompromisowym jest wykorzystanie tzw. kombaj-
nu, czyli frezera zintegrowanego z małym pasteryzatorem. Mimo 
że w przypadku tego urządzenia trudno mówić o pełnym przygo-
towaniu mieszanki, jest to lepsze rozwiązanie dla lodów czeko-
ladowych niż produkcja na zimno czy z mieszanki podstawowej.
Miazga kakaowa
Pierwsza faza produkcji czekolady polega w skrócie na rozdrobnie-
niu, wyprażeniu i zmieleniu ziaren kakao. Powstaje wtedy miazga 
kakaowa (nazywana też pastą kakaową), czyli czysty surowiec, 
zawierający trochę ponad 50% tłuszczu – masła kakaowego. 
Po wytłoczeniu masła kakaowego z miazgi otrzymuje się kuch 
o ok. 22-proc. zawartości tłuszczu, po zmieleniu kuchu – znane
wszystkim kakao w proszku. Miazga jest więc źródłowym surowcem 
kakaowym, którego zastosowanie w lodach wydaje się oczywiste. 
Jedyne bariery to konieczność przygotowania na gorąco, podob-
nie jak w przypadku czekolady, oraz wysoka zawartość tłuszczu.
Kakao w proszku
To najczęściej używany do lodów surowiec, obecny w większości 
receptur na lody czekoladowe, niezależnie od tego, czy zawierają 
również czekoladę lub miazgę kakaową. Jego popularność wynika 
przede wszystkim z łatwości użycia oraz dostępności wielu odmian 
o różnych smakach i własnościach.
Masło kakaowe
Jest bardzo rzadko stosowane w lodach, co nie znaczy, że w przy-
szłości nie pojawi się w nich na większą skalę, wraz ze wzrostem 
popularności surowców wegańskich.

„Prawdziwe Lody” 
czekoLadowe
Poniżej przykład dwóch receptur na lody czekoladowe z wykorzy-
staniem wszystkich produktów kakaowych (poza masłem). Dają 
one atrakcyjne, ale całkowicie różne rezultaty, co pokazuje, jak 
szerokie możliwości stwarza kakao w lodach. W obu przypad-
kach konieczny jest proces gorący – jeśli nie pełna pasteryzacja 
i dojrzewanie, to chociaż wygrzanie mieszanki w temperaturze 
ok. 80°C przez 20-30 minut i kilkukrotne jej miksowanie. 
Pierwszy przykład to klasyczne lody czekoladowe o zdecydowa-
nym smaku czekolady, złagodzonym obecnością mleka i śmietanki. 
Zawierają 7,20% czekolady, a masy kakaowej łącznie ok. 10,2%. 

M i s t r z  p r o d u k c j i  L o d y L o d y  c z e k o l a d o w e

40 Mistrz Branży październik 2022 – Tajniki czekolady



Lody dLa
opornych

cz. 2Lody 
czekoLadowe 

Kakao sprowadzane jest z rejonów 
dość egzotycznych. Wenezuela, Do-
minikana, Ekwador, Meksyk, Gwate-

mala, Madagaskar, Kuba, Uganda i Sao Tome 
to nazwy, które kojarzą się właśnie z wakacjami 
czy przygodą – nawet tym, których nie stać 
na takie eskapady. Stosując jedną recepturę, 
można robić coraz to nowe lody czekoladowe, 
wprowadzając kakao w proszku, czekoladę czy 
miazgę o konkretnym pochodzeniu i podkre-
ślając to w nazwie.
Ma to szczególne znaczenie zimą, kiedy wiele 
lodziarni (oczywiście mowa o tych działających 
przez cały rok) ogranicza asortyment lodów 
owocowych, zastępując je smakami „cieplejszy-
mi”, opartymi na mleku, kakao lub orzechach. 
Z racji tego wprowadzenie do oferty kilku wa-
riantów lodów czekoladowych jednocześnie jest 
zabiegiem wygodnym, a jednocześnie intrygu-
jącym dla konsumentów.

Nie tylko czekolada

Oprócz typowych smaków lodów czekolado-
wych – z czekolady mlecznej i ciemnej – pro-
dukty z kakao wykorzystywane są do tworzenia 
wielu lodowych kompozycji, mogą być zarówno 
ich głównym składnikiem, jak i tylko tłem dla 
innych smaków.

 Do niedawna szyldzik z nazwą „czekoladowe” przeciętnemu 
polskiemu konsumentowi kojarzył się z dość łagodnym, 
typowym smakiem kakao z mlekiem. Jednak rynek 
produktów z kakao stale się rozwija, więc mamy coraz 
większy wybór czekolad o różnej zawartości kakao, z różnych 
regionów świata i od coraz większej liczby producentów. 
Umożliwia to tworzenie coraz to nowych kompozycji, popyt 
na nie stymulują także konsumenci, którzy pytają o smaki, 
z jakimi zetknęli się podczas wakacyjnych wyjazdów lub 
w mediach.

Gianduia
Ciemna czekolada doskonale komponuje się 
z orzechami. Do klasyki należy połączenie 
z orzechem laskowym, nazywane we Włoszech 
gianduia i znane tam co najmniej od końca 
XVIII w. Ciekawostką jest, że smak ten powstał 
w północnych Włoszech w wyniku trudności 
w dostawach kakao, kiedy jego brak próbo-
wano częściowo zastąpić łatwo dostępnym su-
rowcem lokalnym – pastą z orzecha laskowego. 
Przyniosło to spektakularny sukces.
Lody gianduia można zrobić z mieszanki pod-
stawowej i pasty gianduia (mieszanki kakao 
i orzecha laskowego w proporcji ok. 2:1) – ofe-
rowanej w różnych odmianach przez większość 
włoskich dostawców. Jest to sposób najpo-
pularniejszy, bo najprostszy. Warto pamiętać 
o dodatku glukozy i wody w celu poprawienia
bilansu mieszanki.

 � Rajmund Kawalec, Kames  
Zaangażowany w lodziarstwo 
od końca lat 80. XX w., 
zaczynał od pierwszej polskiej 
agencji firmy Carpigiani. 
Od roku 1991 związany 
z Kames – firmą specjalizującą 
się w zaopatrzeniu lodziarzy 
rzemieślników. Początkowo 
jako konsultant i technolog, 
od 2004 kieruje firmą. 
Autor i redaktor wielu 
materiałów związanych 
z lodami, dostępnych w prasie 
branżowej i we własnych 
zasobach Kames 
https://www.kames.pl
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Nazwa „lody czekoladowe” zazwyczaj kojarzy się z produktem 
o wyraźnym smaku kakao i w kolorze typowej tabliczki. Można
jednak zrobić pełnoprawne lody czekoladowe z czekolady białej, 
na przykład według następującej receptury: 

Rec. 11
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Woda 1,00
Biała 
czekolada
30% masła 
kakaowego

0,38 0,14 0,14 0,08 0,37

Cukier 
(sacharoza) 0,15 0,15 0,15

Mleko 
w proszku 
odtłuszczone

0,08 0,07 0,01 0,08

Syrop 
glukozowy 
DE38
w proszku

0,06 0,02 0,04 0,06

Baza 5 g 0,006 0,01 0,01
RazEM 1,676 0,32 0,14 0,15 0,05 0,66

18,9% 8,6% 9,0% 3,0% 39,6%

Jeśli przygotowujemy taką mieszankę poza pasteryzatorem, trzeba 
ją podgrzać, stale mieszając, do temperatury ok. +85ºC – czeko-
ladę dodajemy dopiero po podgrzaniu pozostałych składników. 
Całość należy starannie zmiksować i odstawić, a zamrażać, gdy 
ochłodzi się do +50ºC1 (ok. 1 h).
W takich lodach jedynym surowcem „czekoladowym” jest masło 
kakaowe, więc nie powinny sprawiać szczególnych kłopotów przy 
sprzedaży, jeśli łączną zawartość tłuszczu w recepturze utrzyma-
my poniżej 8-9%. Nie potrzeba też dodawać do nich alkoholu, 
chyba że zależy nam na konkretnym efekcie smakowym – masło 
kakaowe świetnie łączy się z rumem, whisky i innymi alkoholami2.
Lody z białej czekolady będą oczywiście wyglądać jak zwykłe lody 
śmietankowe3, ale jeśli użyjemy do nich dobrej jakości czekola-
dy, klienci z pewnością to docenią. Jej delikatny smak doskonale 
komponuje się z niemal wszystkimi owocami, z racji tego lody 
te są znakomitą bazą do kompozycji przekładanych owocowy-
mi pastami variegato, gotowymi lub własnego wyrobu, ale nie 
tylko. Dobrym dodatkiem do białej czekolady będą także pasty 
orzechowe – można postąpić jak w przypadku smaku gianduia, 
zastępując część dozy czekolady pastą orzechową lub pistacjową, 
np. jak w recepturze 12.

Rec.12
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Woda 1,000
Biała 
czekolada
30% masła 
kakaowego 

0,280 0,106 0,106 0,060 0,003 0,274

Cukier 
(sacharoza) 0,160 0,160 0,160

Pasta pistacja 
100% 0,120 0,005 0,067 0,045 0,118

Glukoza 
krystaliczna 0,060 0,055 0,055

Rec. 9
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mieszanka 
podstawowa 1,00 0,18 0,06 0,10 0,02 0,35

Pasta  
gianduia 0,08 0,04 0,04 0,08

Glukoza 
krystaliczna 0,05 0,05 0,05

Woda 0,06

RazEM 1,19 0,22 0,10 0,10 0,06 0,47
18,7% 8,2% 8,1% 4,9% 39,8%

Nieco ambitniejsze podejście będą reprezentować ci, którzy zro-
bią lody gianduia w oparciu o jedną z poprzednio podanych re-
ceptur na lody czekoladowe, np. rec. 7 („MB” październik 2022), 
w której część produktów kakaowych zastąpią pastą z orzecha 
laskowego (100%). 

Rec. 10
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mleko
3,2% 
tłuszczu

1,000 0,032 0,080 0,020 0,132

Cukier 
(sacharoza) 0,220 0,220 0,220

Glukoza 
krystaliczna 0,070 0,064 0,064

Czekolada 
ciemna 
60% kakao 
(8323)

0,080 0,031 0,026 0,020 0,078

Pasta orzech 
laskowy 
100%

0,070 0,002 0,046 0,022 0,069

Śmietanka 
30% 
tłuszczu

0,050 0,015 0,003 0,018

Woda 0,050
Kakao 
alk. 10/12 0,040 0,004 0,035 0,040

Miazga 
kakaowa 0,020 0,011 0,009 0,020

Baza 5 g 0,006 0,006 0,006
RazEM 1,606 0,317 0,134 0,083 0,112 0,647

19,73% 8,34% 5,17% 6,97% 40,28%
Biała czekolada
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Mleko 
w proszku 
odtłuszczone

0,060 0,053 0,005 0,058

Baza 5 g 0,006 0,006 0,006
RazEM 1,686 0,326 0,173 0,113 0,059 0,671

19,34% 10,26% 6,70% 3,50% 39,80%

Żółtka
Warto przypomnieć, że w czasach przed bazami, gdy lody mleczne 
były robione na żółtkach, lody czekoladowe także je zawierały. 
Charakterystyczny smak żółtek jest doskonałym uzupełnieniem 
dla czekolady – niektórzy nie wyobrażają sobie lodów czekolado-
wych bez tego dodatku. Poniżej przykładowa receptura, w której 
wykorzystano żółtka.

Rec.13
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mleko 3,2% 
tłuszczu 0,900 0,029 0,072 0,018 0,119

Cukier 
(sacharoza) 0,190 0,190 0,190

Czekolada 
ciemna
60% kakao

0,160 0,062 0,053 0,040 0,155

Woda 0,100
Kakao 22/24 0,070 0,016 0,053 0,069
Żółtko 0,070 0,022 0,013 0,035
Glukoza 
krystaliczna 0,060 0,055 0,055

Baza 5 g 0,004 0,004 0,004
RazEM 1,554 0,307 0,120 0,072 0,128 0,627

19,76% 7,72% 4,63% 8,24% 40,36%

Żółtka mają wpływ nie tylko na smak, ale też na strukturę lodów, 
a to ze względu na zawartość tłuszczu i białek oraz naturalnego 
emulgatora – lecytyny (która jest obecna w większości czekolad).

owoce i czekolada

Owoce można połączyć z czekoladą nie tylko w postaci variega-
to. Atrakcyjny efekt osiągniemy także, używając owoców jako 
składnika mieszanki. Ponieważ czekolada ma dość zdecydowany 
smak, najlepiej nadają się do tego owoce o wyrazistym, mocnym 
aromacie. Dobrym wyborem jest np. mango. Poniżej ciekawa re-
ceptura, w której wykorzystano niesłodzoną pulpę z tego owocu.

Rec. 14
Składnik Ilość Cukier Tłuszcz SSBM ISS RSS
Mleko
3,2% 
tłuszczu

1,000 0,032 0,080 0,020 0,132

Mango 
pulpa 
10% cukru

0,370 0,037 0,019 0,056

Czekolada 
ciemna
60% kakao

0,250 0,097 0,092 0,060 0,248

Cukier 
(sacharoza) 0,220 0,220 0,220

Śmietanka 
36% 
tłuszczu

0,120 0,043 0,007 0,050

Syrop 
glukozowy 
DE 38 
w proszku

0,075 0,029 0,044 0,073

Inulina 0,030 0,002 0,028 0,030
Glukoza 
krystaliczna 0,025 0,023 0,023

Baza 5 g 0,006 0,006 0,006
RazEM 2,096 0,408 0,167 0,087 0,177 0,838

19,5% 8,0% 4,2% 8,4% 40,0%

Dodatkowym atutem łączenia owoców z czekoladą jest prawo do 
nazwania takich lodów zarówno czekoladowymi, jak i owocowy-
mi, bo mają zauważalną zawartość obu składników. W receptu-
rze 14 mamy 12% czekolady i 18% owoców, możemy więc legalnie 
użyć apetycznie brzmiących nazw, jak czekolada z mango, man-
go z czekoladą czy czekoladowe mango. Przy owocach o mniej 
zdecydowanym smaku, jak śliwka, czy gruszka, warto rozważyć 
połączenie z czekoladą mleczną.
Możemy także wybrać moment dodania owoców do mieszanki. 
Jeśli całość przygotujemy na gorąco, efekt będzie zupełnie inny, 
niż gdy dodamy je dopiero po schłodzeniu mieszanki. Ponadto 
gdy wykorzystujemy owoce nieprzetworzone, a nie pulpę, po ich 
dodaniu musimy mieszankę starannie zmiksować.

PrzyPrawy i zioła

Stosowanie przypraw do lodów czekoladowych jest bardzo pro-
ste – wystarczy je dodać do mieszanki lub posypać gotowe lody. 
Sztuka polega na tym, by, po pierwsze, dopasować przyprawę do 
rodzaju lodów czekoladowych. Nie ma tu bezwzględnych reguł, 
ale warto trzymać się zasady, że im mocniejszy smak przyprawy, 
tym intensywniejszy powinien być smak lodów, które chcemy 
nią „przyprawić”. Na przykład modne ostatnio chili czy klasyczny 
imbir sprawdzą się w czekoladach wytrawnych, kardamon i cy-
namon – w mlecznych. 
Po drugie, trzeba dobrać odpowiednią dozę przyprawy, co wy-
maga eksperymentów. Ważne jest, by przeprowadzić testy na 
większej liczbie osób – im więcej ich będzie, tym szerzej akcep-
towany będzie rezultat.
Oprócz gotowych przypraw można wykorzystywać własnoręcznie 
przygotowane napary, wywary lub maceraty – z ziół i roślin przypra-
wowych, wykorzystując do tego wodę lub mleko użyte w recepturze.

lody stracciatella

Lody z widocznymi mniejszymi lub większymi kawałkami czeko-
lady4 w masie stały się dość popularne. Można wyróżnić trzy kla-
syczne techniki ich przygotowania, które stosuje się w zależności 
do upodobań i posiadanego sprzętu:
 Roztopioną czekoladę wylewa się cienką warstwą na silikono-

wą matę lub pergamin, następnie wkłada do szafy mroźniczej.
Gdy dobrze stwardnieje, łamie się ją na kawałki i wsypuje do
frezera pod koniec zamrażania, kiedy lody są prawie gotowe.
W tym celu najlepiej zatrzymać na chwilę maszynę, otworzyć
klapę cylindra i wsypać przygotowaną czekoladę, następnie za-
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mknąć klapę i kontynuować zamrażanie. Jeśli posiadamy frezer 
pionowy, sprawa jest prostsza – można łatwo wsypać czeko-
ladę do cylindra, nie wyłączając maszyny. W obu przypadkach 
moment wrzucenia wybiera się doświadczalnie, pamiętając, 
że im dłużej czekolada będzie kręcona razem z lodami, tym 
mniejsze staną się jej kawałki, pokruszone przez mieszadło.

 W przypadku frezera pionowego można wlewać roztopioną cze-
koladę (w najniższej temperaturze, w której stanie się płynna) 
do zbiornika maszyny pod koniec zamrażania. W zależności od 
momentu i techniki można uzyskać inne efekty. 

 Czekoladę można dodać do gotowych lodów podczas wydawa-
nia z frezera – raczej poziomego, bo przy pionowym wygod-
niejszy jest poprzedni sposób. Roztopioną czekoladą (w naj-
niższej temperaturze, w której stanie się płynna) polewa się 
kolejne warstwy lodów układane w kuwecie – dwie, trzy lub 
więcej. Następnie energicznymi ruchami łopatki przebija się 
je, krusząc zestaloną w międzyczasie czekoladę na mniejsze 
lub większe kawałki.

Jeżeli chodzi o samą czekoladę, to na ogół jest ona produktem 
opracowanym specjalnie dla lodów stracciatella, w którym masło 
kakaowe zostało częściowo lub całkowicie zastąpione tłuszczem 
kokosowym. Potrzeba takiej modyfikacji wynika ze stosunkowo 
wysokiej temperatury topnienia masła kakaowego – ok. +35ºC. 
Ta cecha powoduje, że kawałki czekolady znajdujące się w lodach 
sprzedawanych z witryny lub kontuaru, a więc w temperaturze 
ok. -10ºC, po dostaniu się do ust długo pozostają nieprzyjemnie 
twarde i zimne. Po wymianie tłuszczu na np. kokosowy, którego 
temperatura topnienia jest dużo niższa (ok. +25ºC), tak zmody-
fikowana czekolada topi się szybciej, dzięki czemu wydaje się 
cieplejsza5 i niemal od razy wyczuwamy jej smak.
Klasyczną wersję stracciatella robi się z lodami śmietankowymi, 
ale często spotyka się kompozycje z lodami miętowymi, koko-
sowymi i o innych smakach – także czekoladowymi, w których 
kawałki czekolady dodatkowo akcentują smak i charakter lodów.

oblewaNie lodów

Dotyczy przede wszystkim lodów na patyku, ale często oblewane 
są także te z automatu. Z reguły stosuje się te same polewy co 
do lodów stracciatella, chociaż do oblewania obu tych rodzajów 
można również użyć zwykłej czekolady.
Przy oblewaniu lodów ważne jest uzyskanie możliwe cienkiej war-
stwy polewy. W przypadku lodów na patyku jest to łatwiejsze, 
bo oblewa się je, kiedy mają temperaturę nawet znacznie poni-
żej -20ºC. Dzięki temu można ogrzać czekoladę do temperatury, 
w której stanie się na tyle płynna, że wystarczy bardzo krótkie 
zanurzenie w niej loda, by pokrył się polewą, błyskawicznie tę-
żejącą w zetknięciu z jego mocno zamrożoną powierzchnią. Uzy-
skanie cienkiej warstwy polewy daje dwie korzyści. Jedną jest 
oszczędność, bo zużywa się mniej polewy. Drugą, równie ważną, 
jest komfort jedzenia – cienka polewa łatwiej poddaje się gry-
zieniu, nie odpada i szybciej topi się w ustach, nie powodując 
nieprzyjemnego odczucia zimna – nawet gdy jest to prawdziwa 
czekolada, bez tłuszczu kokosowego.
Lody z automatu są oblewane czekoladą w temperaturze serwo-
wania. Na ogół jest to ok. -6ºC (świderki ok. -9ºC), więc w mo-
mencie oblewania są znacznie cieplejsze od lodów na patyku. 

Z tego powodu łatwiej oblewać je polewą zmodyfikowaną tłusz-
czem kokosowym, która staje się wystarczająca płynna w dużo 
niższej temperaturze niż czekolada.
Najbardziej rozpowszechnioną techniką oblewania lodów jest ma-
czanie w czekoladzie ogrzanej do potrzebnej temperatury w pod-
grzewaczu z termostatem. Znacznie bardziej widowiskowe jest 
oblanie porcji lodów, a także waflowego rożka (przed nałożeniem 
lodów) przy użyciu podgrzewacza wyposażonego w pompę, po-
dającego podgrzaną czekoladę przez wylewkę umieszczoną nad 
zbiornikiem. Dodatkową atrakcją jest nieprzerwanie płynąca z niej 
strużka czekolady, która ładnie pachnie i zwraca uwagę klientów. 
To rozwiązanie jest popularne we Włoszech i wielu krajach za-
chodniej Europy, powinno więc przyjąć się także w Polsce, gdzie 
na razie jest niemal nieznane.

chrupaNie – Nibsy

Prażone i pokruszone na drobne kawałki ziarna kakao, nibsy, ofe-
ruje wielu producentów czekolady. Jeśli są delikatne i kruche, będą 
znakomitym dodatkiem do lodów. Jednym z ciekawszych zastoso-
wań jest dodanie ich do lodów czekoladowych, w których, mimo 
że z racji koloru są prawie niewidoczne, wprowadzają przyjemny 
efekt chrupania oraz nutę wytrawnego kakao. Przed użyciem 
warto sprawdzić, czy nibsy są dobrze oczyszczone z łupin zia-
ren – ich okruchy są bardzo twarde i nie nadają się do jedzenia.

lody czekoladowe 
w witryNie lub koNtuarze
Lody czekoladowe mają zwykle wyższą temperaturę topnienia, 
a tym samym wyższą temperaturę serwowania niż pozostałe lody 
w witrynie czy kontuarze. Jest tak zwłaszcza wtedy, gdy użyto 
źle zbilansowanej receptury, co zdarza się dość często. W takiej 
sytuacji, aby uniknąć walki z twardymi jak kamień lodami, reme-
dium jest znalezienie w witrynie lub kontuarze najmniej zimne-
go miejsca i umieszczenie tam kuwety z lodami czekoladowymi.
Niezależnie od receptury, w miarę upływu czasu lody czekoladowe 
w kontuarze czy w witrynie będą twardnieć – tym bardziej, im 
większy jest w nich udział kakao w proszku lub miazgi kakaowej. 
Głównym sposobem przedłużenia stabilności ich konsystencji jest 
staranne przygotowanie mieszanki – w procesie gorącym, z emul-
syfikacją i jak najdłuższym dojrzewaniem.

Przypisy
1  Nie należy zostawiać mieszanki na dłużej, ponieważ po ochło-

dzeniu poniżej +45ºC będzie stanowić środowisko sprzyjające  
rozwojowi bakterii groźnych dla człowieka.

2  Dodając alkohol, na wszelki wypadek warto trzymać się zasady, 
by jego zawartość w gotowych lodach nie przekroczyła 1,2%. 
Co prawda lody nie są wyrobem objętym akcyzą, ale szukający 
wpływów fiskus jest nieprzewidywalny.

3  Chyba że użyjemy czekolady z dodatkiem naturalnej wanilii, 
wtedy w lodach widoczne będą jej czarne nasionka.

4  Stracciatella z wł. „stracciare” – rwać na kawałki.
5  Dotyczy to również lodów, w których część lub całość tłuszczu 

mlecznego (temperatura topnienia ok. +38ºC) zamieniono na 
tłuszcz kokosowy. �
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