
ШОКОЛАДНА
ІСТОРІЯ,
НАРОДЖЕНА В
УКРАЇНІ



Фундамент сучасної
культури
українського
шоколаду

Історія шоколаду бере початки з цивілізацій майя та ацтеків, де напій
з какао-бобів могли спробувати лише обрані. Стара Європа упродовж
століть виплекала стандарти шоколадного виробництва. 
“Зееландія” в Україні створила Тринідад – натуральний шоколад,
що започатковує автентичну українську традицію професійного
шоколаду. Для героїчної нації, яка не задовольняється компромісами.
За європейськими стандартами. 

Тринідад. З повагою до українців



Підготовка
сировини до
виробництва

Змішування та
подрібнення Коншування Темперування

Формування
chips&drops

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТРИНІДАД

Преміум-склад: для виробництва шоколаду ми
використовуємо виключно какао-масло, без додавання
еквівалентів.
Безкомпромісне дотримання технології: ДП "Зееландія"
має необхідне обладнання для виконання усіх етапів
виробництва: подрібнення, **коншування та темперування.
Високі виробничі стандарти: лінія виробництва
сертифікована згідно вимог стандарту FSSC 22000. Рецептури
відповідають вимогам ДСТУ «Шоколад». Якість щороку
підтверджується аудитом від швейцарської компанії SGS.
Міжнародна експертиза: рецептури шоколадів Трінідад
розроблено в кооперації з експертами світового рівня.
Комфортна ціна

ВИНЯТКОВА ЯКІСТЬ ЗА КОМФОРТНОЮ ЦІНОЮ:

Тринідад від "Зееландія" - це професійний шоколад, вироблений в
Україні за *класичною технологією, з оригінальним смаком та корисним
складом, який не містить замінників чи еквівалентів какао-масла. 

*Класична технологія -
досить тривалий вироб-
ничий процес (24 години),
який обов’язково включає
етап коншування. 

**Коншування – тривала
безперервна обробка
шоколадної маси, необхідна
для гомогенізації та аерації 
 маси. Внаслідок видалення
вологи і летких кислот
відбувається інтенсивне
утворення смаку і аромату
шоколаду.  



Вишуканий чорний
шоколад з міцною
гірчинкою.

Через низький
вміст цукру, шоко-
лад відповідає тренду
зниженого
споживання цукру.

Досконалий чорний
шоколад з яскраво
вираженими нотами
натуральної ванілі.

Натуральний шоколад
з молочним 
 присмаком.

Високоякісний білий
шоколад з насиченим
смаком незбираного
молока.
 

ЗАСТОСУВАННЯ

АСОРТИМЕНТ
Ідеально збалансований натуральний шоколад з бездоганною
структурою та насиченим смаком. Зручний у роботі. Створений надихати
кондитерів на власні перемоги.  

Плитки,
цукерки

Начинка

Покриття

Ганаш

Мус

Декор,
фігури

Шоколадний
фонтан



     

Вміст какао продуктів 73% 58% 36% 28%

Вміст цукру 27% 42% 42% 55%

Рівень текучості
1 - мала, 2 - середня,

3 - висока
    

Смак з гірчинкою
з нотками

натуральної
ванілі

баланс какао
та молока

 з присмаком
незбираного  

молока

Форма
чіпси d=10-

15 мм
чіпси d=10-

15 мм
чіпси d=10-

15 мм
чіпси d=10-

15 мм

Фасування 12 кг 12 кг 12 кг 12 кг

Термін придатності 12 місяців 12 місяців 12 місяців 12 місяців

Шоколад чутливий до вологості, запахів і при контакті з повітрям чи світлом
має особливість окислюватися. Тому продукт має бути захищеним від
світла та повітря, зберігатися в прохолодному сухому місці при
стабільній температурі від 15 до 21⁰С. 
Пам’ятайте: упаковка, в якій зберігається шоколад, завжди має бути
закритою!

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ШОКОЛАДУ



Шоколад готовий до роботи. Якщо
шоколад загустів, трошки підігрійте
його до робочої температури , але не
вище 33 ⁰С.

Ідеальною вважається
температура повітря
цеху  18-20⁰С

Крок 2

1/3 частину маси з t=45-50 °С вилити
на мармурову плиту і охолоджувати
шляхом розмащування та пере-
розподілу шпателем і скребком до
початку загущення, що є ознакою
кристалізації кристалів какао-масла .
(температура +27⁰С).

Крок 3

Додати кристалізовану масу до решти
2/3 шоколадної маси та добре
перемішати. 

Крок 1

Розтопити масу при температурі 45-
50°С на водяній бані (температура
води 55 °С);

Крок 4

КРИВА ТЕМПЕРУВАННЯ ШОКОЛАДУ

ТЕМПЕРУВАННЯ 
Темперування - це ключова фаза виробництва шоколаду, необхідна для
виготовлення цукерок, плиток або декору, під час якої відбувається кристалізація
какао-масла. 
В процесі темперування воно переходить в стабільну форму, що надає шоколаду
після охолодження твердість, крихкість і блиск протягом тривалого терміну.

Робоча температура глазурування
виробів 30-32°С.

Завжди перевіряйте якість тем-
перування шоколаду: опустіть кінчик
ножа чи шматочок пергаменту у
шоколад. Якщо шоколад правильно
темперований, він застигне протя-
гом 3 хв. при температурі близько
20⁰С.

Важливо: 
темперувати шоколад потрібно
лише при виготовленні плиток,
цукерок або декору.

чорний
шоколад

молочний/
білий

шоколад



ГЛАЗУРУВАННЯ НА ЛІНІЇ
t  повітря на вході в охолоджуючий
тунель 5-6°С;
тривалість охолодження 5-7 хв.
t на виході з охолоджуючого тунелю
12-14°С (різниця з t навколишнього
повітря має бути не більше 8°С ).

НА ЛІНІЇ
ТЕМПЕРУВАННЯ

Розтопити шоколад у машині для
темперування (встановити
термостат на 45⁰С). Потім понизити
температуру (+/- 32⁰С для темного
шоколаду, +/-30⁰С для білого
шоколаду та молочного) та одразу
додати 15-20% чіпсів кімнатної
температури (20⁰С).
Машина перемішає чіпси разом із
розплавленим шоколадом, поши-
рюючи кристали какао масла по
всьому об’єму. Якщо чіпси
розплавилися  надто швидко, то
шоколад був надто гарячим.
Додайте ще чіпсів та продовжуйте
перемішування. 
Після повного розтоплення чіпсів та
досягнення робочої температури,
шоколад готовий до роботи. 

Для використання цього методу
на обладнанні для темпе-
рування ми рекомендуємо
також проконсультуватися з
постачальниками обладнання.



ЯК ПЕРЕВІРИТИ КРИСТАЛІЗАЦІЮ
ШОКОЛАДУ? 

Ідеальною температурою застигання форм з шоколаду є 10 - 12⁰С. Коли форми готові до охолодження,
вони можуть бути переставлені у більш прохолодне приміщення, ніж цех. Після чого їх можна поставити у
холодильник. Важливо: під час охолодження форм навколо має бути достатня кількість холодного повітря, щоб
у процесі затвердіння шоколаду відвести надмірну температуру. 
Шоколад, що використовується для покриття кондитерських виробів краще за все застигає при
температурі від 15 до 18⁰С. Шоколадні покриття бажано охолоджувати без вентиляції. 
Необхідно уникати змін температури більш ніж на 10⁰С! Такі перепади спричиняють необхідність
повторного темперування.

Для того, щоб перевірити результат темперування, нанесіть невелику кількість шоколаду на кінчик ножа чи 
 смужку пергаменту. Якщо шоколад добре темперований, він стає твердим протягом 3-х хвилин при
температурі повітря 18-20⁰С, і буде мати чудовий блиск. Якщо ви не досягли описаного результату,
продовжуйте процес темперування.

Через певний час шоколад може почати дуже швидко загусати. Цей процес називається надмірна
кристалізація і викликаний раптовим, швидким збільшенням кристалів масла какао. Надмірно
кристалізований шоколад буде менш блискучим та менш крихким після застигання. З нього також надто
складно видалити повітряні кульки при роботі. Виправити це можна дуже просто: підвищити температуру,
додавши більш гарячий шоколад та добре перемішати або підігріти шоколад на водяній бані. Підігрівайте
шоколад обережно, щоб не зруйнувати кристали масла надто високою температурою. Постійно
помішуйте шоколад!

ЩО РОБИТИ ЯКЩО ШОКОЛАД СИЛЬНО
ЗАГУСТІВ? 

Начинки: температура начинки має бути наближеною до температури шоколаду (по можливості). Якщо
різниця між температурою начинки та температурою шоколаду надто велика, це призведе до руйнування
кристалів масла какао. Кінцевий продукт буде матовим та нестійким до впливів температури. Найкращого
результату можна досягти за умов, якщо температура начинки приблизно на 5⁰С нижче температури
шоколаду.

Температура форм також має бути максимально наближеною до температури повітря у цеху (18-20⁰С).
Рекомендується трохи прогрівати форми (наприклад, феном). Слідкуйте, щоб температура форми не
перевищувала робочу температуру темперування шоколаду. Якщо дотримуватись цих вимог, то можна
досягти чудових результатів.

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ІДЕАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА
НАЧИНОК?

ЯК ОХОЛОДИТИ ГОТОВИЙ ШОКОЛАД?



ЯК ЗБЕРІГАТИ ГОТОВИЙ 
ШОКОЛАД? 
Як і шоколадна сировина, готові вироби дуже чутливі до температурних режимів, неприємних ароматів
та смаків, світла та повітря, вологості та часу зберігання.
Основні проблеми, які можуть трапитись у процесі зберігання:
• Жирове посивіння
Шоколад втрачає блиск і на поверхні з’являється неприємний на вигляд м’який білий наліт. Причиною
жирового посивіння може бути перекристалізація какао-масла та/або переміщення жирів у шар
шоколаду. 
Запобігання: зберігання при дотриманні постійних/незмінних температур попереджає появу
жирового посивіння.
• Цукрове посивіння
Викликане утворенням конденсату на поверхні шоколаду. Наприклад, якщо шоколад вийняти з
холодильника, волога почне конденсуватися на його поверхні. Конденсат розчиняє цукор у шоколаді.
Коли вода випаровується, цукор залишається на поверхні шоколаду у формі великих, нерегулярних
кристалів. Як наслідок шоколад має невідповідний вигляд. 
Запобігання: цукрового посивіння шоколаду можна запобігти, якщо уникати різких перепадів
температури при переміщенні шоколаду з холодного місця у більш тепле (таким чином уникають появі
конденсату). Шоколадні продукти, які принесли з холодного місця необхідно потримати в більш
теплому приміщенні перед тим як відкривати упаковку. Таким чином можна уникнути утворення
конденсату. Для шоколаду життєво необхідно бути збереженим при ідеальних умовах
максимально довго, уникаючи дефектів та розпаду.

На складі рекомендується ввести систему контролю залишків по принципу FIFO (перший увійшов/
перший вийшов). За цією системою продукти, які зберігалися довше, мають відвантажуватися
першими. Таким чином, жоден продукт не залишається досить довго на складі, при цьому гарантована
оптимальна свіжість продукції.

ТЕМПЕРАТУРА
Ідеальна температура зберігання шоколаду від 18 до 21⁰С. При більш високих температурах
шоколад стає більш м’яким та матовим. Більш низькі температури зберігання менш небезпечні. При
переміщенні шоколаду у тепліше приміщення необхідно уникати появи цукрового посивіння
(конденсату). Різкі зміни температури також не рекомендовані, через те, що викликають жирове
посивіння.

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ
Шоколад дуже чутливий до поглинання ароматів. Саме тому його необхідно зберігати у місці, яке не
має різких або незвичайних запахів. Також важлива добра вентиляція складу. Шоколад не можна
зберігати поруч із сильно пахучими продуктами (наприклад, сир, риба, м'ясо, лимони, тощо). Упаковка
шоколаду має бути нейтральною, тобто не мати запаху. Також не можна розміщувати місця для куріння
поруч із місцем зберігання шоколаду.



Проблема Причина виникнення Шляхи усунення

Складності з вийманням
з форми

Погано темперований шоколад
Висока температура
охолодження форми

Шар шоколаду надто тонкий

Дивіться розділ «темперування»
Дивіться розділ «охолодження»
Використовуйте менш рідкий

шоколад

Біла або сіра суга на
шоколаді

Дуже повільне охолодження
Погано темперований шоколад

Надмірно кристалізований
шоколад

Дивіться розділ «охолодження»
Дивіться розділ «темперування»
Дивіться розділ «темперування»

Тріщини на
формованому шоколаді

 

У холодильнику надто холодно
Шар надто тонкий та швидко

охолоджений

Дивіться розділ «охолодження»
 

Матова поверхня на
формованому шоколаді

 

Надмірно кристалізований
шоколад

У холодильнику надто холодно
Форма надто холодна
Форма не дуже чиста

Дивіться розділ «темперування»
Дивіться розділ «температура у

холодильнику»
Дивіться «температура форми»

Дивіться «очистка форм»

Загустіння маси під час
роботи

Надмірна кристалізація
шоколаду

Додайте температуру
Додавайте по троху більш теплий

шоколад
Не додавайте масло какао

Поверхня не блищить

Начинка надто холодна
В цеху або в холодильнику надто

холодно
Шоколад не правильної

температури

Дивіться розділ «темперування»
Дивіться «темперування в цеху»

 

Відбитки пальців на
шоколаді

Продукт зачепили мокрими або
гарячими пальцями

Не торкайтеся поверхні мокрими чи
теплими пальцями. При необхідності

використовуйте рукавички.

Брудні форми

Відбитки пальців в середині
форми

Форми забруднені начинкою
Бруд на формах

Погано темперований шоколад
Холодні форми

Як очистити форми: теплою водою і
помірною кількістю миючого засобу.
Використовуйте м’яку тканину. Губки
або щітки можуть подряпати форми.
Вимийте теплою водою та витріть

воду з внутрішньої боку.
Дивіться «темперування»

Дивіться «темперування форми» 

КОРИСНІ ПОРАДИ



0,250 кг    борошно пшеничне в/г
0,250 кг    цукор
0,230 кг    маргарин
0,050 кг    яйця
0,050 кг    какао порошок 
0,065 кг    Кукімікс Американо
0,005 кг    сіль
0,050 кг    масло вершкове

Рецептура тіста 1:

0,080 кг    Кукімікс Преміум
0,015 кг    борошно пшеничне в/г
0,015 кг    цукор
0,042 кг    маргарин
0,001 кг    сіль
0,010 кг    яйця
0,001 кг    Суміш для печива LS

Рецептура тіста 2:

Наповнювач:
0,200 кг     Джеммі Абрикос
Мус:
0,200 кг      Тринідад Екстра Дарк
0,150 кг      Крем Патісері несолодкі
0,200 кг      Крем Патісері несолодкі
0,010 кг      желатин
0,060 кг      вода
0,020 кг      коньяк
Покриття:
0,150 кг      Чоколіна зі смаком Айріш кави
Декор:
0,016 кг      Завитки молочні

Торт Брутальний Мачо

Тісто 1: змішати всі інгредієнти до однорідного тіста та  розкатати тонким шаром. Випікати при температурі 175°C
протягом 12-15 хв. до повної готовності. Після охолодження тісто подрібнити в блендері та змішати з маслом.
Тісто 2: змішати всі інгредієнти до однорідного тіста та  розкатати тонким шаром. Випікати при температурі 175°C
протягом 12-15 хв. до повної готовності. Після охолодження тісто подрібнити на велику крихту ( приблизно 1,5х1,5 см).
Мус: замочити желатин у воді за рецептурою на 15 хв. Трінідад Екстра Дарк розтопити разом з вершками (0,150 кг),
додати коньяк та розтоплений желатин. Збити другу частину вершків (0,200 кг), поступово додавати підготовлений
ганаш із шоколаду та желатинової маси.
Формування виробу: охолоджену шоколадну крихту з`єднану з маслом,  викласти по стінкам та по дну форми
(квадратна 20х20 см або кругла діаметром 22 см), охолодити близько 1 год. На дно нанести шар Джеммі Абрикос та 
 шар карамельної крихти. Заповнити форму трюфельним мусом. Охолодити 2-3 год. Нанести покриття з підігрітої до
30°C Чоколіни Айріш Кави та декорувати Завитками молочними або іншим декором за бажанням. 

Спосіб приготування:



Тістечко Золотий трюфель

0,100 кг    Еклермікс
0,090 кг    олія соняшникова
0,125 кг    яйця
0,100 кг    вода
0,001 кг    сіль

Рецептура тіста:

0,070 кг    Цукор
0,080 кг    масло вешкове
0,001 кг    ванілін
0,002 кг    сіль
0,050 кг    Rosette 1L (Вершки 25%)
0,030 кг    молоко згущене з цукром
0,015 кг    Фрешкіпер

Наповнювач
Солона
карамель 

Наповнювач Крем
горіховий
0,090 кг    Rosette 1L (Вершки 25%)
0,090 кг    Чоколіна фундук
0,040 кг    Імпресса Горіх

Покриття 
для еклеру
0,300 кг    Сатіна Зефір
0,050 кг    олія соняшникова
0,025 кг    фундук
0,025 кг    арахіс бланширований

Мус
Трюфельний
0,550 кг    Тринідад Дарк
0,450 кг    Rosette 1L (Вершки  25%)
0,005 кг    Ароматизатор Ром
0,550 кг    Rosette 1L (Вершки 25%)
0,025 кг    желатин
0,100 кг    вода

Оздоблення:
0,035 кг    какао порошок

Тісто: Змішати всі компоненти за допомогою плаского бітера протягом 6-7 хв. на середній швидкості до отримання однорідної
консистенції. З кондитерського мішка, насадкою з рівним зрізом, відсадити заготовки розміром з волоський горіх.
Випікати при температурі 170˚С протягом 25 -30 хв. до повної готовності. 
Наповнювач Солона карамель: В підігрітій металевій ємкості з товстим дном сухим способом  розплавити цукор, довести до
насиченого карамельного кольору. Ввести м`яке вершкове масло, ванілін та сіль, обережно перемішуючи. Проварити 5-7 хв.
Окремо підігріти вершки зі згущеним молоком та Фрешкіпером до 80˚С, щоб при додаванні у карамель уникнути конфлікту
температур. З`єднати маси та перемішати до однорідної структури.  Уварити протягом 5-7 хв. та охолодити.
Наповнювач Крем горіховий: Збити вершки, додати Чоколіну Фундук та Імпрессу горіх, перемішати до однорідної консістенції.
Покриття для еклеру: Розтопити Сатіну Зефір з олією, додати подрібнені горіхи.
Мус трюфельний: Замочити желатин у воді за рецептурою на 15 хв. Трінідад Дарк  розтопити разом з вершками (0,450 кг),
додати ароматизатор та розтоплений желатин. Збити другу частину вершків (0,550 кг), поступово додаючи підготовлений ганаш із
шоколаду та желатинової маси.
Формування виробу: Випечений охолоджений заварний н/ф наповнити горіховим кремом. У центр крему відсадити за
допомогою кондитерського мішка солону карамель. Заготовки охолодити у морозильній камері 30 хв. Глазурувати наповнені
заготовки покриттям із Сатіни Зефір та подрібнених горіхів. 
Підготувати з харчової плівки листи 25*25см. В центр відсадити тонкий шар Трюфельного мусу, потім покласти глазуроване
тістечко та з усіх боків закрити кремом. Обережно зібрати плівку та зформувати тістечко у вигляді трюфелю. Охолодити у
морозильній камері не менше 4-5 год. Звільнити виріб від плівки, покрити за допомогою пензлика какао порошком (можна
додати золотий кандурін).

Спосіб приготування:
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