
KALENDARIUM DZIEJÓW CZEKOLADY 
 

II tysiąclecie 

p.n.e. 

Olmekowie prawdopodobnie udomawiają kakaowca – jako kakawa 

1502 Podczas swej czwartej wyprawy Krzysztof Kolumb na wyspie Guanaja 

napotyka kupców majańskich przewożących ziarna kakao 

1519 Hernán Cortés wysyła dary do Hiszpanii; wśród nich mogą być ziarna kakao 

1538 W mieście Meksyk na uczcie mającej uświetnić zawarcie pokoju między 

Hiszpanią a Francją hiszpańscy Kreole piją czekoladę 

1544 Majowie przebywający na dworze Filipa II prezentują czekoladę – jest to 

pierwsza potwierdzona degustacja napoju w Europie 

1579 Angielscy korsarze palą transport kakao, uznając ziarna za owcze odchody 

1585 Pierwszy potwierdzony ładunek kakao przybywa z Veracruz do Sewilli 

1590 Jezuita Jose de Acosta ubolewa nad nałogiem picia czarnej czekolady 

1606 Francesco d’Antonio Carletti wprowadza być może zwyczaj picia czekolady 

we Włoszech 

1644 Antonio Colmenero de Ledesma podaje przepis na gorącą czekoladę 

Lekarz Paolo Zacchia zachwala czekoladę jako lekarstwo 

1659 Dawid Chaliou otrzymuje w Tuluzie przywilej handlu czekoladą w całej 

Francji 

W Anglii w „Needham’s Mercurius Politicus” ukazuje się ogłoszenie o 

handlu czekoladą 

1675 Karol II Stuart ogłasza zapomniany szybko dekret zamykający kawiarnie i 

zakazujący picie czekolady 

1701 Angielski podróżnik Edward Veryard podaje opis przygotowania czekolady 

przez Hiszpanów 

1724 August II Sas zakłada pierwszą kawiarnię w Polsce – podawano w niej 

również czekoladę 

1753 Carl von Linné (Karol Linneusz) nadaje łacińską nazwę theobroma cacao 

kakaowcowi 

1770 We Francji zostaje otwarta pierwsza fabryka czekolady Chocolats et Thés 

Pelletier & Compagnie 

1815 W Amsterdamie powstaje firma Van Houten & Blovker 

1819 Pojawia się produkcja czekolady w Szwajcarii 

1824 Fabryka Meniera produkuje czekoladę na skalę przemysłową 

1828 Coenraad Johannes van Houten opatentował sposób produkcji kakao 

1849 Pojawia się pierwsza tabliczka czekolady, wynik pracy firmy Fry’ów 

1851 Karol Wedel przy ulicy Miodowej 12 w Warszawie otwiera fabrykę i sklep z 

czekoladą 

1853 John Candbury uzyskuje przywilej dostarczania czekolady dla królowej 

Wiktorii  

1867 Pojawia się pierwsza bombonierka wyprodukowana przez Richarda Cardbur 

1875 Danel Peter w Szwajcarii wytwarza czekoladę mleczną 

1879 Rudolphe Lindt wynajduje konszowanie czekolady 

1910 Adam Piasecki na ulicy Długiej w Krakowie zakłada fabrykę czekolady 

„Wawel” 

1930 Pojawia się czekolada biała, bez dodatku proszku kakaowego 

1997 Wyprodukowano czekoladę różową bądź rubinową, której barwa jest 



pochodzenia naturalnego 

 


