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Abstract  

The chocolate has a fascinating history. Opinions as to what exactly is chocolate 

are based on different traditions and lead to long chocolate battle within the 

European Union. Some countries claim that chocolate cannot contain any other 

fats than cocoa butter. Is the chocolate containing other vegetable fats a real 

chocolate? An interesting European story! 
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 „Никога преди природата не е концентрирала 

такова богатство от ценни хранителни вещества в 

такова малко пространство, както когато го е 

сторила с какаовото зърно.“ 

Александър фон Хумболт - германски 

естествоизпитател, пътешественик и географ 

 

Всички обичат ...... шоколад 

7 юли е Европейски ден на шоколада. Счита се, че точно на тази дата, през 

1550 г. от Южна Америка в Испания е доставена първата партида какаови зърна. 

Шоколадът бързо завладява Испания и след това цяла Европа.  

Според познавачите на шоколада, удоволствието от неговото консумиране 

се дължи на факта, че точката на топене на какаовото масло е малко под 

температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът „се топи в устата“. 

Най-полезен е  така наречения черен (натурален) шоколад. Той е горчив на вкус 

поради максималното количество какао, което съдържа.  

  

Причината шоколада да действа благоприятно на 

настроението ни е, че той допринася за 

производството на ендрофини - хормоните на 

щастието в човешкия организъм.  

 

Рецептите за шоколада 

И тъй като всички обичат шоколада, във всяка европейска държава се 

развива неговото производство. Но държавите създават различни рецепти за 

шоколада. Например французите и белгийците твърдят, че шоколадът се прави  
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само с какаово масло. Добави ли се друга мазнина в него, това вече не е 

шоколад. В Ирландия и Обединеното кралство обаче повече от 100 години се 

използва различна рецепта - британците и ирландците добавят мляко и други 

растителни мазнини в техния шоколад. За континенталните европейци обаче, 

млечният британски шоколад с растителните му мазнини не се възприема като 

истински шоколад.  

Шоколадовият спор в Европейския съюз 

Какво общо има всичко това с Европейския 

съюз? И защо това сладко изкушение предизвиква 

почти 30 годишен „шоколадов спор“?  

Спорът започна, когато Ирландия и Обединеното кралство се присъединиха 

към Европейската икономическа общност през 1973 г. Ирландските и британските 

производители на шоколад очакваха да започнат да продават свободно своя 

шоколад в общия пазар. Но производителите на шоколад в страни като Белгия и 

Франция се възпротивиха с аргумента, че този британски и ирландски „шоколад“ 

изобщо не е истински шоколад, тъй като съдържа и други мазнини, освен какаово 

масло.  

Още по време на преговорите за членство, Обединеното кралство отказа да 

приеме стандарта за шоколад, който изисква само какаови съставки. Беше 

постигнат  компромис - Обединеното краство, Ирландия и Дания да продължат да 

произвеждат своя вид шоколад, но да не могат да го изнасят в Белгия, Франция, 

Италия, Испания, Люксембург, Германия, Гърция и Холандия под названието 

шоколад.  

Ето така се развихря шоколадовият спор. Създават се две групи с различни 

виждания за шоколада. Групата на „санкретистите“ - Обединеното кралство, 

Ирландия, Дания, Португалия, Австрия, Швеция и Финландия разрешават 

използването и на други растителни мазнини освен какаовото масло в шоколада и  

настояват това да бъде прието и от останалите държави от Европейския съюз. 
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Групата на „пуристите“, настоява техните опоненти да променят рецептата 

на шоколада и да бъде създаден общ стандарт, който да позволи шоколадът да се 

продава в целия единен пазар. Тази група е водена от Франция, която има тесни 

връзки със страните производителки на какао като Кот д'Ивоар и Белгия, която 

има значителна шоколадова индустрия. 

Компромисът 

След дълги спорове, Европейският съюз одобрява Директива 

2000/36/EO от 23 юни 2000 год. относно какаовите и шоколадовите продукти. 

Директивата дава определение на това що е шоколад - шоколад е продуктът, 

който се получава от какаови продукти и захари, и който съдържа не по-малко от 

35 % общо сухо какаово вещество, в т. ч. не по-малко от 18 % какаово масло и 

не по-малко от 14% сухо обезмаслено какао. Шоколадът, който се произвежда с 

добавки на други мазнини освен какаовото масло трябва да се нарича „семеен 

млечен шоколад“. Така се означава продуктът, получен от какаови продукти, 

захари и мляко или млечни продукти и не по-малко от 5 % млечни мазнини. Това 

всъщност е вида шоколад, който се произвежда основно в страните от течението 

на „санкретистите“ като Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Португалия, 

Австрия, Швеция и Финландия.   

 

 

Обърнете внимание на етикета и 

съдържанието на британския 

млечен шоколад – посочено е, 

че съдържа растителни мазнини   
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и на френския шоколад, на който е 

написано, че съдържа само чисто какаово 

масло без други растителни мазнини. 

  

Това на пръв поглед означава разрешаване 

на дългия спор. Постигнатият компромис позволява шоколад с максимум 5% 

растителна мазнина да се продава в целия ЕС, като думите „съдържа растителни 

мазнини в допълнение към какаовото масло“ трябва да са изписани на опаковката 

близо до списъка на съставките и да бъде обозначен като "семеен млечен 

шоколад". 

Съдебният казус 

Но дали всичко се случва така, както е предвидила директивата?  

Испания и Италия не изпълниха директивата и ограничиха продажбите на 

шоколад, който съдържа растителни мазнини вместо чисто какаово масло. Те 

настояваха този шоколад да бъде етикетиран като „заместител на шоколада“, а не 

като „семеен млечен шоколад“. 

Тогава  Европейската комисия  се обърна към Съда на Европейския съюз  и 

заведе дело срещу Испания и Италия, след като те се противопоставиха на 

постигнатото общоевропейско съгласие от 2000 год., позволяващо малко 

количество различна мазнина в шоколада, стига това да е посочено в съставките 

на етикета. Европейският съд в Люксембург призна двете страни за виновни за 

нарушаване на законодателството на ЕС. Според Съда, „опитът да принудят 

производителите да етикетират продуктите си като "заместител на шоколада" би 

наложило допълнителни разходи на компаниите и би могло да повлияе 

неблагоприятно на начина, по който клиентите възприемат тези продукти, а това 

би довело до ограничения за свободното движение на стоки".1 

                                                           
1 Европейска комисия срещу Кралство Испания, Решение на Съда (шести състав) от         

16 януари 2003 год. Дело C-12/00. Доклади на Европейския съд 2003 I-00459 
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Ето как шоколадът, който всички обичаме, предизвика едни от най-дългите 

спорове в Европейския съюз. Когато отидете в магазина и си купите шоколад, 

погледнете съставките му, за да знаете по чия рецепта е произведен– по тази на 

пуристите или по тази на санкретистите. Сигурно ще стигнете до извода, че и 

двата вида са много вкусни. 

ИЗВОДИ: 

 Свободното движение на стоки в рамките на единния пазар на 

Европейския съюз не винаги е лесно и напълно безпрепятствено. 

 Създаването на общи европейски стандарти за стоките е трудна и 

сложна задача.  

 Държавите-членки на Европейския съюз следва да спазват европейското 

законодателството, защото в противен случай рискуват да бъдат 

санкционирани от Съда на ЕС.  

 Съдът на Европейския съюз със своите решения допринася за 

осъществяването на свободното движение на стоки в единния пазар на 

ЕС. 

 Потребителите трябва внимателно да четат етикетите на стоките, които 

купуват, за да бъдат добре информирани за тяхното съдържание.  

 И двата вида европейски сладки изкушения са вкусни – опитайте ги и 

преценете! 

 

 


