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LABORATORUL DE CIOCOLATĂ 

15 rețete – 8 ani + 
 

CONȚINUT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins: 
 

Capitolul 1: Ciocolățele (bomboane de ciocolată, discuri de ciocolată, ciocolată crocantă) 

Capitolul 2: Tablete de ciocolată (tablete de ciocolată simplă, tablete de ciocolată cu bomboane , tablete maxi 

de ciocolată) 

Capitolul 3: Praline (praline umplute cu cremă de ciocolată, praline umplue cu Nutella ©, praline umplute cu 

Tagada ©) 

Capitolul 4: Deserturi dulci (acadele de ciocolată, monede de ciocolată, linguri de ciocolată) 

Capitolul 5: Băuturi (ciocolată caldă neagră, ciocolata caldă vieneză, ciocolată caldă cu bezele) 

1. 8 bețe pentru acadele 

2. 4 panglici  

3. 12 forme de hârtie pentru cupcake  

4. 1 pensulă 

5. 12 forme din aluminiu  

6. 1 formă de tablete (de ciocolata) 

7. 1 formă de silicon  

8. 1 formă pentru acadele  

9. 1 spatulă  

10. 4 pungi  

11. 1 mașină de imprimat diferite modele 
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Capitolul 1: Ciocolățele 
 
Rețeta 1 - Bomboane de ciocolată 
 

Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de silicon 

 Spatulă roz 

 35 pătrățele de ciocolată albă (175 g) 

 
Se obţin 27 de bomboane într-o oră.          

 

 Puneţi bucăţile de ciocolată într-un bol, care poate fi introdus în cuptorul cu microunde; încercaţi să puneţi 

câteva picături de colorant alimentar pentru a obţine bomoboane spectaculoase! 

 Puneţi bolul la cuptorul cu microunde 1 minut şi 15 secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia 30 secunde. 

 Turnaţi ciocolată topită în forma de silicon. Înlăturaţi surplusul de ciocolată cu spatula roz. 

 Băgaţi formă de silicon la frigider pentru 45 minute. 

 Scoateţi bomboanele de ciocolată din forme, et voila, bomboane de ciocolată spectaculoase! 

 

 
Rețeta 2 - Discuri de ciocolată 

 

Ingrediente + materiale necesare: 
 

 1 foaie de copt 

 10 pătrățele de ciocolată neagră (50 g) sau albă, dacă se doresc discuri albe de ciocolată 

 Fructe deshidratate şi confiate, nuci, alune, stafide... 

 
Se obţin 16 discuri în 45 minute. 

 

 Se pun cele 10 pătrățele de ciocolată într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde.  

 Se băgă în cuptor pentru 1 minut şi 10 secunde, la 750 W. 

 Se scoate bolul şi se amestecă compoziţia timp de 30 secunde. 

 Puneţi cu linguriţa discuri cât mai plate şi rotunde pe foaia de copt. 

 Pe discuri aşezaţi apoi fructe deshidratate, nucile, stafidele... 

 Băgaţi apoi discurile la frigider timp de 30 de minute. 
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Rețeta 3 - Ciocolată crocantă 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 6 forme de aluminiu 

 8 pătrățele de ciocolată neagră (40 g) 

 25 g orez expandat glazurat cu ciocolată 
 
Se obtin 6 ciocolate crocante într-o oră. 

 

 Puneţi cele 8 pătrățele de ciocolată într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 5 secunde, la 750 W. 

 Scoateți bolul şi amestecaţi compoziţia 30 de secunde. 

 Puneţi în bol cele 25 g de orez expandat și amestecaţi apoi. 

 Puneţi compoziţia în cele 6 fome de aluminiu. 

 Băgaţi formele la frigider pentru 45 minute. 
 

Capitolul 2: Tablete de ciocolată 
 
Rețeta 4 - Tablete de ciocolată simplă 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de tablete (de ciocolată) 

 20 pătrățele de ciocolată neagră sau alba, dupa preferințe (100 g) 
 
Se obtin 2 tablete în 1 oră și 15 min. 

 Puneţi cele 20 pătrațele de ciocolată într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 20 secunde, la 750 W. 

 Scoateți bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în forma pentru tablete. 

 Băgaţi formele la frigider pentru o oră. 

 Scoteti apoi tabletele de ciocolată din forme. 
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Rețeta 5 - Tablete de ciocolată cu bomboane 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de tablete (de ciocolată) 

 20 pătrățele de ciocolată neagra sau alba, după preferințe (100 g) 

 Diferite bomboane mici colorate 
 

Se obțin 2 tablete într-o oră și 30 minute. 

 Puneţi cele 20 de pătratele de ciocolată într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut și 20 secunde pentru ciocolata albă sau 50 secunde 

pentru ciocolata neagră, la 750 W. 

 Scoateți bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în forma pentru tablete. 

 Puneţi deasupra diferite bomboane colorate. 

 Băgaţi formele la frigider pentru o oră. 

 Scoteti apoi tabletele de ciocolată din forme. 

 
Rețeta 6 - Maxi-tablete 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de tablete (de ciocolată) 

 20 pătrățele de ciocolată neagră sau albă dupa preferințe (100 g) 

 Fructe deshidratate, nuci, alune, stafide... 

 Colorant alimentar (nu este inclus in kit) 
 

Se obtin 2 tablete in 1 ora si 30 min. 
 

 

 Puneţi cele 20 de pătrațele de ciocolată într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 20 de secunde pentru ciocolata albă sau 50 

secunde pentru ciocolata neagră, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia 30 secunde. 

 Puneţi în compoziţie colorantul alimentar. 

 Turnaţi compoziţia în forma pentru tablete. 

 Puneţi deasupra diferite bomboane colorate, fructe deshidratate, nuci... 

 Băgaţi formele la frigider pentru o oră. 

 Scoteti apoi tabletele de ciocolată din forme. 
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Capitolul 3: Praline 
 
Rețeta 7 - Praline umplute cu cremă de ciocolată. 

 

Ingrediente + materiale necesare: 

 

 Formă de silicon 

 Spatulă roz 

 Pensulă  

 10 pătrățele de ciocolată albă (50 g) 

 25 pătrățele de ciocolată neagră (125 g) 

 

Se obțin 27 de bucăți de ciocolată umplute într-o oră și 30 de minute. 

 

 Puneţi cele 10 pătrățele de ciocolată albă într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 40 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Ungeţi cu pensula foma de silicon cu această compoziţie. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 de minute. 

 Puneţi cele 25 pătrățele de ciocolată neagră într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 25 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în forma de silicon scoasă de la frgider, pe care am uns-o cu ciocolată albă. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 minute. 

 Scoateţi forma şi turnaţi ciocolata albă deasupra. 

 Nivelaţi cu spatula. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 de minute. 

 Scoteti apoi ciocolata din forme. 
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Rețeta 8 - Praline umplute cu Nutella 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de silicon 

 Spatulă roz 

 35 pătrățele de ciocolată albă (50 g) 

 Nutella 

 Pensulă 

 
Se obtin 27 de bucăți de ciocolată umplute într-o oră și 30 de minute. 

 

 Puneţi cele 35 de pătrățele de ciocolată albă într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 40 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 secunde. 

 Ungeţi cu pensula forma de silicon cu această compoziţie. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 15 minute. 

 Turnaţi Nutella în forma de silicon scoasă de la frgider, pe care am uns-o cu ciocolată albă. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 minute. 

 Scoateţi forma şi turnaţi ciocolata albă deasupra. 

 Nivelaţi cu spatula. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 de minute. 

 Scoteti apoi ciocolata din forme. 

 
Rețeta 9 - Praline umplute cu Tagada 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Formă de silicon 

 Spatulă roz 

 10 pătrățele de ciocolată alba (50 g) 

 25 de capșune Tagada 

 9 linguri de smântână 

 Pensulă  
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Se obțin 27 de bucăți de ciocolată umplute într-o oră și 30 de minute. 

 Puneţi cele 10 pătrățele de ciocolată albă într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 40 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Ungeţi cu pensula foma de silicon cu această compoziţie. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 15 minute. 

 Turnaţi căpşunele Tagada şi smântână în bol. 

 Băgaţi la cuprotul cu microunde pentru un minut la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în forma de silicon scoasă de la frgider, pe care am uns-o cu ciocolată albă. 

 Băgaţi forma la frigider pentru 30 de minute. 

 Scoateţi forma şi turnaţi ciocolata albă deasupra. 

 Nivelaţi cu spatula. 

 Băgaţi la frigider pentru 30 de minute. 

 Scoateţi apoi ciocolata din forme. 
 

Capitolul 4: Deserturi dulci 
 

 

Rețeta 10 - Acadele cu ciocolată 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Forma de acadele 

 Bețe de acadele 

 40 pătrățele de ciocolată neagră  

 Colorant alimentar (nu este inclus în kit) 
 

 
 

 Puneţi cele 40 pătrățele de ciocolată 
neagră într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 20 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia timp de 30 de secunde. 

 Puneţi câte un băţ de acadea în fiecare formă de acadea. 

 Turnaţi compoziţia în forma de acadea; puteţi adăuga colorant alimentar sau fructe confianţe, nuci, etc., 
pentru a face acadelele şi mai interesante! 

 Băgaţi forma la frigider pentru 45 minute. 

 Scoateţi apoi acadelele din forme. 
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Rețeta 11 - Bănuți de ciocolată 
 

Ingrediente + materiale necesare: 
 

 Mașina de imprimat forme 

 10 pătrățele de ciocolată (50 g) 

 1 linguriță de apă 

 1 lingură de zahăr pudră 
                                   

 Amestecaţi apa şi zahărul într-un bol. 

 Într-un alt bol, rezistent la cuptorul cu microunde, adăugaţi cele 10 pătrățele de ciocolată. 

 Băgaţi bolul cu pătrăţelele de ciocolată la cuptorul cu microunde pentru 40 de secunde la 750 W. 

 Vărsaţi compoziţia din primul bol (apa cu zahărul) în bolul cu ciocolata topită la cuptorul cu microunde . 

 Alegeţi o formă din cele aflate în kit. 

 Inseraţi-o la capătul suportului (maşinii de imprimat). 

 Apoi, peste formă, puneţi puţină compoziţie cu ciocolată. 

 Înlăturaţi excesul cu spatula. 

 Apăsaţi pe butonul de la capătul maşinii şi scoateți astfel bănuţul de ciocolată imprimat. 

 Continuaţi operaţiunea cu toată compoziţia, pentru a obţine mai mulţi bănuţi. 
 
Rețeta 12 - Linguri de ciocolată 
 

Ingrediente + materiale necesare: 
 

 6 lingurițe de plastic 

 10 pătrățele de ciocolată neagră (50 g) 

 Fructe confiate, deshidratate, nuci, stafide... 
 

Se obțin 27 de linguri de ciocolată într-o oră jumatate. 
 

 Într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde, 
adăugaţi cele 10 pătrățele de ciocolată. 

 Băgaţi bolul cu pătrăţelele de ciocolată la cuptorul cu 
microunde pentru 1 minut şi 10 secunde la 750 W. 

 Scoateţi bolul din cuptor şi amestecați în el 30 de 
secunde. 

 Turnaţi compoziţia în lingurile de plastic. 

 Puneţi apoi în fiecare lingură, peste compoziţie, fructe 
confianţe, nuci, etc. 

 Băgaţi lingurile apoi la frigider pentru 1 oră. 

 Scoateţi apoi bucăţile de ciocolată din linguri şi 
serviţi-le! 
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Capitolul 5: Băuturi 
 
Rețeta 13 - Ciocolată fierbinte neagră 
 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 10 pătrățele de ciocolată neagră (50 g) 

 250 ml lapte 
 

Timp de preparare: 10 minute 

 Într-un bol, rezistent la cuptorul cu microunde, adăugaţi cele 10 pătrățele de ciocolată. 

 Băgaţi bolul cu pătrăţelele de ciocolată la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 10 secunde la 750 W. 

 Scoateţi bolul din cuptor şi amesteacti în el 30 de secunde. 

 Într-un alt bol turnaţi laptele. 

 Băgaţi laptele la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 30 secunde la 750 W. 

 Turnaţi apoi compoziţia din primul bol (ciocolata) în cel de-al doilea bol (laptele încălzit). 

 Amestecaţi cu telul pentru 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în cană. 

 Serviţi apoi băutura cu o frunză de mentă! 
 
Rețeta 14 - Ciocolată fierbinte vieneză 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 10 pătrățele de ciocolată neagră (50 g) 

 250 ml lapte 

 frișcă 
 
Timp de preparare: 10 minute 

 

 Într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde, 
adăugaţi cele 10 pătrățele de ciocolată. 

 Băgaţi bolul cu pătrăţelele de ciocolată la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 10 secunde la 750 W. 

 Scoateţi bolul din cuptor şi amesteacti în el 30 de secunde. 

 Într-un alt bol turnaţi laptele. 

 Băgaţi laptele la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 30 secunde la 750 W. 

 Turnaţi apoi compoziţia din primul bol (ciocolata) în cel de-al doilea bol (laptele încălzit). 

 Amestecaţi cu telul pentru 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în cană. 

 Puneţi deasupra multă frişcă. 

 Serviţi apoi băutura cu o frunză de mentă sau cu bucăţele de ciocolată! 
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Rețeta 15 - Ciocolată fierbinte cu bezele 

 
Ingrediente + materiale necesare: 
 

 10 pătrățele de ciocolată neagră (50 g) 

 200 ml lapte 

 5 bezele 
 
Timp de preparare: 20 minute 

 

 Într-un bol rezistent la cuptorul cu microunde, adăugaţi cele 10 pătrațele de ciocolată. 

 Băgaţi bolul cu pătrăţelele de ciocolată la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 10 secunde la 750 W. 

 Scoateţi bolul din cuptor şi amestecați în el 30 de secunde. 

 Într-un alt bol turnaţi 150 ml de lapte. 

 Băgaţi laptele la cuptorul cu microunde pentru 1 minut şi 30 secunde la 750 W. 

 Turnaţi apoi compoziţia din primul bol (ciocolata) în cel de-al doilea bol (laptele încălzit). 

 Amestecaţi cu telul pentru 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în cană. 

 În cel de-al treilea bol puneţi 50 ml de lapte şi cele 3 bezele. 

 Băgaţi bolul la cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde, la 750 W. 

 Scoateţi bolul şi amestecaţi compoziţia cu telul pentru 30 de secunde. 

 Turnaţi compoziţia în cană, deasupra ciocolatei calde. 

 Serviţi apoi băutura cu câteva mici bezele deasupra! 
 

Avertismente! 
 

        
 

 

 
Pachetul nu conține coloranți alimentari. 

Pentru copiii mai mari 
de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, 
datorita părților mici conținute, care pot fi înghițite!

Pericol de sufocare!

Culorile si conținutul 
pot varia ușor de la o 

jucărie la alta!       

Vă rugăm să citiți cu atenție şi să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult! 

 

 

     

                           


