
Czy wiesz, że … 

ŚNIADANIE TO POCZĄTEK DALEKIEJ PODRÓŻY 

Niestety, często bywa, że o nim zapominamy przed wyjściem do szkoły czy pracy. Jeżeli uda 

nam się coś przygotować, to zazwyczaj jest to posiłek z kategorii tych na szybko, bo już 

jesteśmy spóźnieni. Nawet nie zastanawiamy się, że za sprawą aromatycznej porannej kawy, 

herbaty czy kubka kakao wyruszamy w nie lada podróż dookoła świata. Pijesz herbatę? Nie 

byłoby jej gdyby nie producenci z Chin i Indii. To tam uprawia się jej najwięcej. Kawa? Tej 

nie uświadczysz w Europie, podróż po nią będzie równie daleka. Największymi producentami 

kawy są: kraje Ameryki Południowej, tj. Brazylia i Kolumbia. Sporo pochodzi też z Wietnamu, 

Indonezji czy Etiopii. Kakao? Nie ratuje sytuacji! Przyjrzyjmy się jego produkcji dokładniej. 

 

KAKAO – SKĄD TRAFIA NA NASZE STOŁY? 

  

 

Któż z nas nie lubi kakao wypijanego z mlekiem, gorącej czekolady i słodyczy 

wyprodukowanych z masy kakaowej. Kakao od wieków znane jest ze swoich wyjątkowych 

wartości odżywczych. Majowie i Aztekowie nazywali je pokarmem bogów. Nic dziwnego, bo 

poza przeciwutleniaczami, które zapobiegają wielu chorobom, kakao także uspokaja, poprawia 

humor. Zawiera liczne witaminy z grupy B, D, E i K oraz pierwiastki takie jak cynk, fosfor, 

magnez, potas, sód, wapń i żelazo. 

Kakao otrzymuje się z ziaren pochodzących z owoców, które rosną na drzewach kakaowca 

właściwego. Produkcja kakao rozpoczyna się w tropikalnych regionach wzdłuż równika, gdzie 

gorący i wilgotny klimat sprzyja wzrostowi kakaowców. 70 proc. ziaren tej rośliny na świecie 

pochodzi z czterech krajów w zachodniej Afryce: Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Nigerii 
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oraz Kamerunu. Dwa pierwsze z wymienionych krajów są niekwestionowanymi liderami w 

produkcji kakao (ponad połowa surowca sprzedawanego na świecie). Pozostałymi znaczącymi 

producentami tego przysmaku są: Indonezja, Nigeria, Kamerun, Brazylia oraz Ekwador. 90 

proc. kakao produkowanego na świecie uprawia się w małych rodzinnych gospodarstwach o 

powierzchni od 1 do 5 hektarów, a zaledwie 5 proc. wytwarza się na plantacjach, których 

powierzchnia przekracza 40 hektarów. Produkcja kakao zapewnia utrzymanie 40–50 milionom 

rolników, pracowników wiejskich i ich rodzinom mieszkających w krajach globalnego 

Południa. Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana to te kraje, gdzie uprawa kakao jest 

podstawowym źródłem utrzymania dla nawet 90 proc. rolników. Praca przy uprawie tej rośliny 

nie należy do łatwych, wymaga dużej siły fizycznej oraz nieustannej uwagi i troski o ziarna, 

zarówno w okresie wzrostu, jak i żniw. Owocami kakaowca są duże strąki, które ścina się 

maczetami lub strąca kijami. Każdy strąk kryje około 20–30 nasion zanurzonych w słodkim 

białym miąższu. Do wyprodukowania pół kilograma kakao potrzebne są całoroczne zbiory z 

jednego drzewa. Strąki kakaowca dojrzewają w różnym czasie, dlatego konieczne jest ciągłe 

kontrolowanie drzew. Te dojrzałe po zbiorze są rozcinane maczetami, a ziarna wyłuskiwane. 

Następnie poddaje się je fermentacji i suszeniu, po czym są czyszczone i pakowane. Tak 

przygotowany produkt sprzedaje się pośrednikom. Następnie ziarna trafiają na rynki 

europejskie i tam są poddawane dalszej obróbce. 

Kupując kakao należy zwrócić uwagę, czy produkt ten posiada certyfikat Sprawiedliwego 

Handlu, który daje pewność, że przy jego produkcji przestrzegano dziesięciu zasad Fair Trade 

– czyli że zebrali je i wyłuskali dorośli, uczciwie opłaceni ludzie przy poszanowaniu 

środowiska naturalnego.  

Szukaj na opakowaniu znaku   

 

 

 

 

 

https://www.sprawiedliwyhandel.pl/zasady-fair-trade-10-zasad-sprawiedliwego-handlu-wfto/


ZADANIE nr 1 

KANAPKA JAK OBRAZ 

Pozostańmy w klimacie śniadaniowym. Zwróć uwagę na to, jak bardzo zależni jesteśmy w tym, 

co jemy i jak żyjemy, od ludzi z innych krajów. Już sam wybór porannego napoju wiąże się z 

odbyciem dalekiej podróży.  

Przygotuj dla Twojej rodziny niecodzienne kanapki. Wykorzystaj do tego zasoby zgromadzone 

w lodówce i spiżarni. Pamiętaj, działaj tak, aby nie marnować jedzenia. Staraj się wykorzystać 

produkty, które pochodzą z Twojego regionu. Czy jest to możliwe? Kanapki mają przypominać 

znane dzieła sztuki. Być może w ostatnim czasie odwiedziłaś/odwiedziłeś) jakieś muzeum i 

któreś z dzieł szczególnie przypadło Ci do gustu. Często słyszymy stwierdzenia miłośników 

sztuki: zakochałam się w dziełach Klimta, Vermeera, Matejki czy Moneta. Teraz będzie można 

powiedzieć, że się je pochłonęło w całości….i nie będzie w tym odrobiny przesady. Pysznej 

zabawy! 

 

 

Zaprezentuj kanapkę i dzieło sztuki, które było Twoja inspiracją wg wzoru. 

 

 

 

 

Obraz „Mickey” autorstwa 

Damiena Hirsta 

 

 

 

  



 

 

Obraz „Marilyn Monroe” 

autorstwa Andy’ego Warhola 

 

 

 

 

 

Obraz „Viva la vida” autorstwa 

Fridy Kahlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE nr 2 

KOLOROWANKA 

Pokoloruj obrazek. Powodzenia! 

 

 

 

 



ZADANIE nr 3 

MIĘDZY NAMI FILMOWCAMI – W KRAINIE KAKAOWCÓW 

Stwórz własny film – opowieść przedstawiającą etapy produkcji kakao – od kakaowca do 

tabliczki czekolady. Jeden kadr = jeden etap produkcji. Wydrukuj kartki ze wzorem kliszy i na 

nich przygotuj swoją opowieść. Powodzenia! 

 

 

 

 


