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Opetusjaosto tutustui
suklaan ihmeisiin
Kemian Seurojen kemian opetuksen jaosto järjesti
19. joulukuuta 2018 tapahtuman, jossa paneuduttiin
suklaaseen kemiasta tuotteeksi -periaatteella.
Ensin kuunneltiin asiantuntijaluento Suklaan kemia. Luento pidettiin Helsingin yliopiston kemian osastossa Kumpulassa.
Asiantuntijana toimi tohtorikoulutettava Outi Haatainen, joka on syventynyt aiheeseen opinnoissaan. Lisäksi hän on aiemmin toiminut
vuosia suklaa-alan yrittäjänä.
Outi piti inspiroivan luennon kaakaosta ja suklaasta.
Hän antoi historiallisen taustan suklaan käytöstä ja selitti
suklaan ja kaakaon erot.
Hän kävi läpi prosessit,
jotka muuttavat kaakaopavun yhdeksi maailman tunnetuimmista herkuista. Hän
kertoi myös, miten kaakaopuu, joka itse asiassa on iso
pensas, viljellään.
Saimme myös tietoa suklaan ja kaakaopavun kemiallisesta koostumuksesta sekä
erityyppisten suklaiden, kuten maito- ja tumman suklaan, erovaisuuksista.
Tutustuimme myös täysin
uuteen suklaatyyppiin. Salaperäinen roosanvärinen rubysuklaa on ensimmäinen merkittävä suklaauudistus kahdeksaan vuosikymmeneen.

Fazerin vieraina
Mielenkiintoisen luennon jälkeen siirryimme Fazerin vierailukeskukseen Vantaalle.
Vierailu alkoi suklaamaistelulla. Saimme maistella kuutta eri tavalla maustettua suklaanäytettä, ja tehtävänä oli
arvata, miten kukin näyte oli
maustettu.
Tehtävä ei ollut helppo,
mutta selviydyimme siitä jollei erinomaisesti niin ainakin hyvin. Mielenkiintoista
oli, että jokaisen palan ma-

kuprofiili oli selvästi erilainen
mausteista riippuen.
Vierailulla saimme tutustua
menestyvän yrityksen mielenkiintoiseen ja vaiheikkaaseen
historiaan, jonka peruspylväitä ovat olleet visio, luovuus ja
kova työ. Mieleen jäi, että Fazerin toiminta on paljon laajempi kuin suklaata ja karkkeja, jotka yleisesti tulevat ihmisille ensimmäisenä mieleen.
Näyttelytilassa on esillä
monta hauskaa yksityiskohtaa, jotka kertovat yrityksen
historiasta mutta myös sen
nykypäivästä. Esimerkiksi
9 000 Mignon-munasta rakennettu jättimäinen pupu oli
henkeä salpaava.
Trooppinen puutarha keskellä vierailukeskusta ei jättänyt ketään kylmäksi. Puutarhassa kasvaa kaakaopuu, jossa
on tällä hetkellä muutama oikea kaakaopapu. Puutarhassa
on myös muita trooppisia kasveja, joita tunnemme mausteja lääkekasveina.
Vierailun päätteeksi oli tarjolla maistiaiset Fazerin laajasta makeisvalikoimasta ja
mahdollisuus tehdä ostoksia
kaupassa.
Olipa makea vierailu!

Seurasivut kertovat
Kemian Seurojen, paikallisseurojen
ja jaostojen toiminnasta.
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