
 

Fakta om mat og andre greier 
Du la kanskje merke til at denne historien heter Fakta om mat og andre greier? 

Det var for å lure de voksne. Denne historien handler ikke om mat. Den handler om andre 
greier. 

Nemlig sjokolade. 

Verdens beste sjokolade. Du vet kanskje hvilken sjokolade jeg mener? Det var det jeg regna 
med.  

Men vet du hvor den kommer fra egentlig? Ikke akkurat en norsk bondegård for å si det 
sånn. 

Sjokoladen kommer nemlig fra Sør-
Amerika. Det var der de hadde den først.  

I Sør-Amerika hadde de noe som heter 
kakaobønner. Når du hører bønner, 
tenker du kanskje på sånne lange, 
grønne greier som voksne liker å servere 
til middag? Ikke la deg lure av navnet. 
Kakaobønner har ikke noe med middag å gjøre. I Sør-Amerika pleide de å lage en drikk som 

het xocolatl. Prøv å si det ordet høyt. Likner det 
på noe du har hørt før? 

Kakaobønnene kom til Europa på 1500-tallet. Det 
var ganske seint. Lenge etter vikingetida for 
eksempel. Så du skal være veldig glad for at du 
ikke levde i vikingetida. Da hadde du nemlig ikke 
fått smakt så mye som en non-stop. Til 
lørdagsgodteri hadde du sikkert kost deg med en 

epleskrott, og hvis du skulle ha noe varmt å drikke vill det nok blitt kokt brennesle med en 
liten bit kvae oppi. 

På 1500-tallet endra alt det der seg 
heldigvis. Men det tok sin tid. I Europa var 
det først bare rikingene som fikk smake 
kakaodrikken. Vanlige folk visste ikke hva 
sjokolade var en gang. Ikke i Norge heller. 
Unger i Norge fortsatte å kose seg med 
epleskrotter og varm brennesle til langt 
utpå 1800-tallet. 



Og egentlig visste ikke rikingene hva sjokolade var heller, i hvert fall ikke den sjokoladen du 
og jeg tenker på når vi tenker på verdens beste sjokolade. På den tida ble kakaobønner 
fortsatt brukt mest som drikke, men så tok det litt av. Det ble sjokoladekaker og 
sjokoladeegg og til og med sjokoladeskulpturer av for eksempel Eiffeltårnet. Men det kom 
først seinere.  

Den første norske sjokoladeplaten ble laget i 1895. Den 
het selskapssjokolade. Og vet du hva? Den finnes fortsatt 
i butikkene. Ikke den som ble laget i 1895, så klart. Den 
har gått ut på dato. Men det finnes fortsatt en sjokolade 
som heter selskapssjokolade! Du kan bare gå i nærmeste 
matbutikk og ta en titt. 

Mens du er der, kan du ta en titt i grønnsakshylla også. Det siste sier jeg bare siden denne 
historien heter Fakta om mat og andre greier. Det var litt om mat. Men mest om andre 
greier. 

God appetitt! 
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