
Do Korzeni Smaku



Organizacja Slow Food powstała w 1989 roku w reakcji na zawrotny pęd życia, towarzyszące mu spożywanie niskowartościowych posiłków 
zwanych ‘fast food’ami’, zanik lokalnych tradycji żywieniowych oraz spadek zainteresowania tym co jemy, pochodzeniem i smakiem tego co 
jemy jak również tym, w jaki sposób spożywane przez nas pokarmy wpływają na resztę świata. Slow Food jest organizacją typu non-profit, 
nie nastawioną na zysk, eko-gastronomiczną, opierającą swoją działalność na wsparciu członków. Obecnie jest to organizacja zrzeszająca po-
nad 100 000 członków ze 150 krajów.

Ruch Slow Food organizuje wydarzenia zarówno na szczeblu regionalnym jak i międzynarodowym, które promują rolnictwo zrównoważo-
ne, lokalną produkcję żywności oraz łączą producentów i konsumentów. Nasze pionierskie programy edukacji smaku, budując świadomość, 
tworząc nowe rynki zbytu, wyzwalając pozytywną zmianę w społecznych postawach, pomagają zrozumieć skąd pochodzi nasza żywność 
oraz w jaki sposób i przez kogo jest produkowana.

Terra Madre to międzynarodowa sieć, która umożliwia drobnym rolnikom i producentom żywności pochodzącej z całego świata, jak również 
kucharzom, wykładowcom i młodzieży szkolnej wspólne opracowanie planu poprawy systemu żywienia. Spotkania mają miejsce na szczeblu 
ogólnoświatowym, regionalnym i lokalnym a powstałe w ich efekcie projekty służą promocji wiedzy na całym świecie. 

Fundacja ‘Slow Food na rzecz Bioróżnorodności’, która wspiera małych, lokalnych producentów z różnych regionów świata, została założo-
na w 2003 roku. Dzięki publicznym i prywatnym dofinansowaniom fundacja koordynuje prace nad projektami w ponad 50 krajach. Głównym 
założeniem fundacji jest obrona różnorodności upraw i hodowli, zapewnienie ochrony i równowagi środowiska naturalnego, promocja kultu-
ry i tradycji oraz dbanie o zdrowie i dobro ludzi, jak i zwierząt. Fundacja działa globalnie, a główne programy przez nią wspierane to: Prezy-
dia, (od łacińskiego ‘presidia’, fort, twierdza, warownia), Arka Smaku (The Ark of Taste) oraz Rynki Świata (Earth Markets).
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JEDZENIE UCZTĄ DLA ZMYSŁÓW

Jedzenie ucztą dla zmysłów
1

Program edukacyjny „Do Korzeni Smaku” to proste a zarazem fundamen-
talne podejście do nauczania o odkrywaniu smaków. Zaangażowani w gry i 

doświadczenia uczestnicy programu rozwijają wiedzę o zmysłach człowie-
ka oraz zapoznają się z podstawowymi pojęciami stosowanymi w edu-

kacji o sensualności. Kurs podzielony jest na trzy części: informacyj-
ną (film), dydaktyczną (kurs dotyczący zmysłów) i doświadczalną 
(warsztaty smaku). Pierwsza część, film, objaśnia funkcjonowa-
nie zmysłów człowieka oraz tłumaczy w jaki sposób umiejętnie je 

kształtować; druga część kursu  to ilustracja poszczegól-
nych zmysłów oraz towarzyszące jej ćwiczenia; w trze-

ciej części uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę 
w praktyce, angażując w tym celu wszystkie zmy-
sły. Kurs „Do Korzeni smaku” nie narzuca jedynej 
i słusznej metody; raczej wskazuje edukacyjne na-
rzędzia tak, aby można je było rozważnie dostoso-

wać do lokalnych warunków i kultury.

Do Korzeni Smaku



Zmysły
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Uważa się, że w trakcie jedzenia, a w szczególności, aby odczuwać pełną sa-
tysfakcję z jedzenia, najważniejszym zmysłem jest smak. Nic bardziej myl-
nego. Jedząc, angażujemy pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. 
Zmysły te są narzędziami do oceny jakości naszej żywności oraz do okre-
ślenia swoich preferencji żywieniowych. Zgadza się, może podobać się nam 
smak tego, co jemy, ale co z zapachem? Przypomnij sobie jakie wrażenia do-
tykowe odczuwasz w ustach, kiedy jesz lody lub  jakie dźwięki słyszysz, gdy 
wgryzasz się w chrupiące jabłko. A wzrok? To zdecydowanie za jego sprawą 
dostrzegasz żywność, oceniasz jej cechy i klasyfikujesz jako mniej lub bar-
dziej atrakcyjną. To oczy, jako pierwsze, decydują o tym, czy dane jabłko jest 
ładne a kawałek sera apetyczny. Profesjonalni degustatorzy, na przykład 
piwa czy kawy, używają swoich zmysłów do ocenienia jakości produktu spo-
żywczego. Kierują się oni podstawowymi kategoriami, takimi jak: kolor, któ-
ry może wykazywać wiek żywności, lub tekstura, którą oceniają dotykowo 
opuszkami palców. Jeszcze głębszym źródłem bodźców i informacji o pokar-
mie, który spożywamy, jest jego zapach.

 

2.1 SMAK
Kiedy jesz, pochodzące z pożywienia substancje aromatyczne pobudza-
ją kubki smakowe, znajdujące się na twoim języku i podniebieniu. Podczas 
przeżuwania uwalniają się cząsteczki odpowiedzialne za zapach pokarmu. 
Cyrkulacja powietrza pomiędzy jamą ustną a nosową sprawia, że substan-
cje te postrzegane są zarówno przez receptory węchu w jamie nosowej, jak 
i smaku w ustach. Efekty tej współpracy  dają tobie obraz smaku i aromatu 
tego, co jesz, czyli tzw. ‚flavour’. Podsumujmy: kiedy spożywasz pokarm, jego 
aromaty są uwalniane poprzez żucie i trawienie. Twoje usta i nos komuniku-
ją się, a smak i zapach współpracują ze sobą, aby przekazać tobie informacje 
o cechach produktu, który jesz lub pijesz.

ZMYSŁY
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Rys. 1: Aromatyczne substancje przechodzą  przez nozdrza przednie i nozdrza 
tylne, aby dotrzeć do twoich organów zmysłów.
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Przeziębienie lub zatkany nos sprawiają, że twój zmysł węchu pogarsza się, 
a postrzeganie smaku zmienia. W błonie śluzowej jamy ustnej znajduje się 
mnóstwo zakończeń nerwowych, które przyczyniają się do tego jak odbie-
rasz konsystencję, ziarnistość i lepkość pokarmu. Jesteś w stanie określić 

smak pożywienia dzięki kubkom smako-
wym (receptory smaku), umiejscowionym 
na powierzchni brodawek języka. Istnie-
je pięć typów kubków smakowych, od-
powiedzialnych za pięć różnych smaków: 
słodki, gorzki, kwaśny, słony i umami. Gdy 
receptory łączą się z cząsteczkami po-
karmu, np. z cukrami, impuls elektryczny 
przesyłany jest do mózgu, gdzie odbywa 
się ostatni etap analizy smaku. 

Przez wiele lat wierzono i nauczano w książkach, że ludzki język jest w sta-
nie rozpoznać tylko cztery smaki. Jednakże wyniki badań naukowych z lat 
90-tych dowodzą, iż za nasze postrzeganie smaków odpowiedzialnych jest 
pięć różnych receptorów, wrażliwych na smak: słodki, gorzki, kwaśny, słony 
i umami (od japońskiego - ‚esencja smaku’). Smak umami występuje w pro-
duktach bogatych w naturalne aminokwasy i glutaminian. Smak ten bywa 
porównywany do smaku rosołu, ponieważ sam glutaminian jest częstym 
dodatkiem kostek bulionowych. Glutaminian sodu, chemicznie czysta for-
ma smaku umami, stosowany jest do poprawiania smaczności i głębi goto-
wanych potraw.
Wciąż wiele map smakowych informuje nas o istnieniu tylko czterech sma-
ków, ulokowanych w różnych częściach języka. Uważa się te mapy za nieak-
tualne, ponieważ w rzeczywistości każdy fragment języka może odczuwać 
każdy z pięciu smaków.

2.2 ZNACZENIE SMAKU
Liczba poszczególnych typów receptorów smaku jest różna: jest jeden typ 
receptorów kwasowości, trzy współpracujące typy receptorow słodyczy 
oraz umami, i aż 30 róznych typów receptorów goryczy. 
W procesie ewolucji człowieka wyraźnie widać rozwój różnych receptorów 
smaku, szczególnie tych odpowiedzialnych za odczuwanie goryczy. Znajduje 
to uzasadnienie w tym, iż gorycz jest często charakterystycznym smakiem 
wielu toksycznych substancji, dzięki czemu ostrzega nas przed nimi. Zmysł 
smaku przez lata ewolucji stał się systemem ostrzegawczym, mówiącym 
nam o tym, jaka żywność jest bezpieczna.  Zmysł ten informuje nas też o 
tym, jakich składników odżywczych należy dostarczyć organizmowi. Wybór 
słodkich produktów oznacza zapotrzebowania na energię, smak umami po-
traw sygnalizuje produkty bogate w białko, natomiast preferowanie słonych 
potraw oznacza konieczność uzupełnienia pewniej ilości soli mineralnych.
Natura człowieka każe mu unikać produktów kwaśnych lub gorzkich. Wyso-

Rys. 2: Powierzchnia brodawek językowych pokryta jest wieloma kubkami 
smakowymi,  reagującymi na określone smaki.

Rys. 3: Pięć podstawowych smaków.

Słodki
Gorzki
Kwaśny
Słony
Umami
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ka kwasowość żywności może sygnalizować jej zepsucie i sfermentowanie. 
Jednakże, ta wrodzona umiejętność rozpoznawania potrzeb organizmu po-
przez smaki ulega w dzisiejszych czasach wpływom zwyczajów i kultury, w 
której żyjemy. Upodobanie do potraw słonych i gorzkich zależy od tego, jak 
bardzo przyzwyczajeni jesteśmy do jedzenia rzeczy piklowanych i konser-
wowanych na bazie soli. Jak już wspominaliśmy, awersja do gorzkich pokar-
mów wynika z faktu, że wiele szkodliwych składników ma smak gorzki i al-
kaliczny. W ten sposób nasz organizm wypracował system obronny prze-
ciwko tym zagrożeniom. W środowisku naturalnym jest aż 100 000 alka-
liów, które cechuje toksyczność (strychnina, atropina); ich działanie ma ne-
gatywny wpływ na układ nerwowy (obecne w kawie, coli, czekoladzie kofe-
ina i teobromina) oraz cały organizm (znajdujące się w narkotykach koka-
ina i meskalina).  Okazuje się, że gorycz często znajdowana jest wśród wie-
lu gatunków warzyw, np. z rodziny kapustnych (kapusta włoska, broku-
ły). Niektóre substancje sygnalizowane goryczą, spożywane w nadmiarze, 
szkodzą naszym organizmom. Goitryna, substancja obecna, na przykład, w 
burakach i rzepie, zaburza wchłanianie jodu oraz pracę tarczycy, przez co 
tworzy się wole. Z drugiej strony, istnieją warzywa (cykoria, karczoch), któ-
re mają duże walory odżywcze, a ich spożywanie nie stanowi zagrożenia. 
Często jednak nie jesteśmy w stanie z łatwością (i z przyjemnością) prze-
łknąć tych produktów, właśnie z powodu ich gorzkiego smaku.

2.3 WRAŻLIWI I NIEWRAŻLIWI
Wśród osób wrażliwych na smak goryczy rozróżniamy tych bardzo wrażli-
wych (tasters) i tych nie odczuwających goryczy (non-tasters). Najbardziej 
wrażliwe na gorycz są dzieci, a cecha ta zmniejsza się wraz z wiekiem. Jest 
to szczególnie widoczne wśród kobiet, które w wieku dojrzałym coraz czę-
ściej sięgają po te gorzkie potrawy, których w wieku dziecięcym nie tolero-
wały.  Wrażliwość na gorycz jest uwarunkowana genetycznie, przekazywa-
na z rodzica na dziecko. 

Wrażliwość ta zależy także od populacji, do której przynależymy: tylko 3% 
mieszkańców Zachodniej Afryki jest niewrażliwych na gorycz; 40% populacji 
Indian i 30% białych mieszkańców Ameryki Północnej nie reaguje na smak 
gorzki. Prowadzone są badania na genetycznie podobnej populacji miesz-
kańców małych wiosek włoskich (dzielących podobne  uwarunkowania śro-
dowiskowe), sprawdzające, wśród ilu mieszkańców Włoch wyizolowany zo-
stanie gen odpowiedzialny za wrażliwość na gorycz. Wstępne dane wskazu-
ją, iż 37% badanych jest niewrażliwych na smak gorzki.     

2.4 ZABAWY ZE SMAKIEM
Można skutecznie zmierzyć potencjał poszczególnego smaku, kiedy zmiesza 
się jednocześnie dwa lub więcej smaki, np. kwaśny wyczula nas bardziej na 
słodycz, a smak słodki zmniejsza wrażliwość na smaki kwaśny i gorzki. 
Nasze kubki smakowe mają zdolność adaptacji- oznacza to, że każdy smak, 
po jakimś czasie przeżuwania, przestaje być intensywnie odczuwany. Po-
dobnie dzieje się z zapachem i teksturą pokarmu.
Ponadto, kiedy zjadamy pokarm kwaśny, wydziela się duża ilość śliny, co  
sprawia, że minimalizowane jest wrażenie kwasowości.
Intensywność postrzegania smaku wzrasta, jeśli w potrawie obecne są dwa 
dopasowane do siebie aromaty (np. słodki i owocowy). Odwrotnie jest w 
przypadku postrzegania aromatu: zapach jest odczuwany intensywniej, je-
żeli zjadamy potrawę o “nie pasujących” do siebie  smakach. 

2.5 PIKANTNY I OSTRY
Poza smakami odczuwamy w ustach inne doznania, np. pikantności i ostro-
ści. Kiedy jemy ostrą papryczkę, do śliny wydzielana jest kapsaicycna, po-
budzająca receptory nerwu trójdzielnego oraz odpowiedzialana za wraże-
nie palenia i bólu (nocycepcja). 
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Substancjami podobny-
mi do kapsaicyny są: pipery-
na (pieprz), allicyna (czosnek) 
i zingeron (imbir). Nerw trój-
dzielny jest stymulowany tak-
że przez mentol, który daje 
wrażenie zimna. Karczochy, 
niedojrzałe owoce, gorzka her-
bata i czerwone wino zawie-
rają taninę - substancję, któ-
ra zmniejsza ilość śliny w jamie 
ustnej, co skutkuje wrażeniem 
cierpkości, suchości i szorstko-
ści w jamie ustach.

2.6 NOS
Zmysł węchu, pomimo, że czasem postrzegany jako mało istotny dla ludzi, 
przywołuje wspomnienia, budzi emocje. W świecie zwierząt nos jest pod-
stawowym organem; służy m.in. za narzędzie do zdobywania żywności, do 
ostrzegania przed drapieżnikami oraz do znajdowania pary.  
Szacuje się, że człowiek jest w stanie rozróżnić 10 000 różnych zapachów 
dzięki organowi węchu w jamie nosowej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy w 
powietrzu jest znikoma ilość cząsteczek zapachu.
Jednak, dla wielu z nas, nazwanie zapachu bez obrazu jego źródła jest bar-
dzo trudnym zadaniem. O wiele częściej powiemy, iż jest to np. zapach 
kwiatowy lub owocowy, niż będziemy w stanie podać nazwę kwiatu lub 
owocu. Ma to związek z tym, iż nasz zmysł węchu nie jest ćwiczony równie 
intensywnie co pozostałe. Owszem, używamy go bezustannie, ale rzadko 
do celów identyfikacyjnych czy analitycznych. 

Wyposażeni w umiejętność tworzenia i mówienia, ludzie nie potrzebują już 
zmysłu węchu do przetrwania. 

2.7 ZMYSŁ WĘCHU 
Nabłonek węchowy, organ zmysłu, dzięki któremu postrzegamy zapachy i 
aromaty, wchodzi w interakcje z cząsteczkami zapachu, docierającymi tutaj 
nozdrzami tylnymi lub przednimi. Nabłonek węchowy składa się z milionów 
neuronów z charakterystycznymi receptorami, tzw. rzęskami, które łączą 
cząsteczki zapachu, a następnie wytwarzają impuls elektryczny.  Neurony 

przekazują sygnał do tak zwanej opusz-
ki węchowej, dalej do kory mózgowej 
i jednocześnie do układu limbicznego, 
czyli archiwum pamięci i emocji. Mamy 
350 różnego typu receptorów, które, 
stymulowane bodźcami, wychwytują 
ponad 10 000 różnych zapachów. Ist-
nieją zatem kody zapachów, zaś każda 
substancja zapachowa pobudza róż-
ne zespoły receptorów do odczytania 
złożonego kodu.

2.8 DOTYK I SŁUCH 
Podczas jedzenia docierają do nas również bodźce dotykowe. Jedzenie 
może więc być: chrupkie, gumowe, gładkie, ziarniste czy kleiste. Wrażenia te 
pochodzą z zakończeń nerwowych na kubkach smakowych, które informu-
ją nas o konsystencji i teksturze żywności.  Także receptory słuchowe in-
formują nas o cechach przeżuwanego pokarmu. Dzięki nim wiemy na przy-
kład, że jabłko, które nam smakuje, jest również chrupiące. 

Rys. 5: Neurony na nabłonku węchowym.

Rys. 4: Nerw trójdzielny, odpowiedzialny za wrażenie pikantności.
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2.9 FLAVOUR
Odczucia, jakich doświadczmy podczas jedzenia: smak, nerwu trójdzielnego, 
dotyk, zapach i słuch,  jako bodziec, każde angażuje odrębną część mózgu.  
Jednak po przejściu do przedniej części kory mózgowej, odpowiedzialnej za 
świadomość, nawiązuje się między nimi współpraca. Efektem tej współpracy 
jest to, co z angielska określane jest jako ‚flavour’.  
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) definiuje ‚flavour’ jako:
“złożoność odczuć węchowych, smakowych i nerwu trójdzielnego towarzy-
szących konsumpcji. Wrażenia, jakie odczuwamy w ustach (flavour), mogą 
być także efektem doznań dotykowych, działania temperatury oraz nocy-
cepcji”.

Rys. 6: Każde z wrażeń odczuwanych podczas jedzenia dotyczy odrębnej 
części mózgu. Kiedy przechodzą do przedniej części kory mózgowej, wra-
żenia te są łączone w jeden spójny  obraz przedmiotu, nazywany głębią 
smaku, czyli ‚ flavour’.

Zmysły
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Podróż po zmysłach - zadania

PODRÓŻ PO ZMYSŁACH - ZADANIA
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Ćwiczenia, które znajdziesz w tym rozdziale, to sześcioetapowa podróż “Do 
Korzeni Smaku”. Każdy podrozdział dotyczy odrębnego zmysłu. Rozwiązu-

jąc ćwiczenia, wypełnij  podane tabele zgod-
nie z przedstawioną na wstępie instrukcją. 
Na końcu ‘Podróży po Zmysłach’ proponuje-
my interaktywne, multisensoryczne ćwicze-
nie, angażujące wszystkie pięć zmysłów. 
Smacznej zabawy!

3.1 SMAK
SMAK - Ćwiczenie 1
Jaki jest twój smak? 
W wyniku ćwiczenia podzieleni zostaniecie na dwie grupy: Wrażliwych i 
Niewrażliwych na smak gorzki. Czy wiesz, że to, czy jesteś wrażliwy/a na 
smak goryczy, determinuje twoje wybory żywieniowe? Do której grupy na-
leżysz? Sprawdźmy, wspólnie rozwiązując Test Smaku.
Przed tobą znajduje się kawałek papieru nasączonego Tiomocznikiem,  
substancją stymulującą receptory wrażliwe na gorycz.
Wypij odrobinę wody.
- Umieść na końcu języka papier z tiomocznikiem, odczekaj 30 sekund.  
- Na podanej skali zaznacz krzyżykiem (X) stopień odczuwanej przez cie-
bie goryczy. 

MINIMALNIE    UMIARKOWANIE             INTENSYWNIE

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.1, ćw. 1, aby sprawdzić, czy należysz do 
Wrażliwych czy Niewrażliwych na gorycz; następnie przeczytaj o swoich 
preferencjach żywieniowych.

SMAK - Ćwiczenie 2
Rozpoznaj smak
Przed tobą znajduje się pięć ponumerowanych szklanek z pięcioma smaka-
mi rozpuszczonymi w wodzie (cukier, kwas winowy, sól, kwas glutaminowy i 
ekstrakt z chinowca).
-Spróbuj kolejno zawartości każdej ze szklanek; pamiętaj o wypłukaniu ust 
po każdym testowaniu;
-wykorzystując poniższą tabelę, połącz strzałkami numery szklanek z od-
powiadającymi im smakami.

Nr szklanki Smak
1 Kwaśny 
2 Gorzki
3 Słodki
4 Słony
5 Umami

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.1, ćw. 2, aby sprawdzić rozwiązanie zadania.



Podróż po zmysłach - zadania
8

SMAK - Ćwiczenie 3
Rozpoznaj odczucie w ustach nie będące smakiem
Przed tobą znajdują się trzy szklanki oznaczone literami A, B i C z rozpusz-
czonymi w wodzie ekstraktami mentolu, taniny lub papryczki chili. 
-Spróbuj kolejno zawartości każdej ze szklanek; pamiętaj o wypłukaniu ust 
po każdym testowaniu;
-wykorzystując poniższą tabelę, połącz strzałkami numery szklanek z od-
powiadającymi im odczuciami smakowymi.

Szklanka Odczucie w ustach
A Cierpkie
B Orzeźwiające
C Pikantne

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.1, ćw. 3, aby sprawdzić rozwiązanie zadania.

3.2 WZROK
WZROK - Ćwiczenie 1
Oko też bierze udział!
Znajdujący się przed tobą zestaw zawiera 16 kolorowych płytek o różnych 
odcieniach. Twoim zadaniem jest wskazać właściwą skalę barw, układając 
kolejno płytki od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru.  
- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.2, ćw. 1, aby sprawdzić rozwiązanie zadania. 

WZROK - Ćwiczenie 2
Przeźroczysty, zamglony czy mętny?
Przed tobą znajdują się trzy przeźroczyste pojemniczki ponumerowane cy-
frami od 1 do 3. Przyjrzyj się ich zawartości. W podanej tabeli dopasuj  ce-
chy wyglądu każdego z płynów z odpowiadającym  numerem pojemniczka.

Nr pojemnika Wygląd płynu
1 Przeźroczysty
2 Zamglony
3 Mętny

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.2, ćw. 2, aby sprawdzić rozwiązanie zadania.

3.3 ZAPACH
ZAPACH - Ćwiczenie 1
Czy rozpoznajesz zapach? 
Przed tobą znajduje się sześć ponumerowanych pojemniczków z substan-
cjami zapachowymi. 
Przyłóż nos do otworu w pojemniczku i wdychaj przez chwilę wydzielający 
się aromat. Spróbuj kolejno odgadnąć zapachy ukryte w pojemniczkach, a 
następnie wypełnij poniższą tabelę. 

Nr pojemnika Zapach
1 Banan
2 Kawa
3 Cynamon
4 Czosnek
5 Cebula
6 Wanilia

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.3, ćw. 1, aby sprawdzić rozwiązanie zadania. 
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ZAPACH - Ćwiczenie 2
Czy potrafisz określić intensywność zapachu?
Przed tobą znajdują się trzy pojemniczki z płynami o różnej intensywno-
ści zapachu. Powąchaj zawartość każdego z pojemników, następnie wypeł-
nij tabelę, wskazując numer pojemnika z najmocniej wyczuwalnym, średnio 
wyczuwalnym i niewyczuwalnym aromatem płynu.

Intensywność zapachu Nr pojemniczka
Niewyczuwalny
Umiarkowany

Mocny

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.3, ćw. 2, aby sprawdzić rozwiązanie zadania.

3.4 DOTYK
DOTYK - Ćwiczenie 1
To kwestia wrażliwości skóry!
Przed tobą znajdują się trzy ponumerowane pudełka z wyciętymi z boku 
otworami.
Włóż rękę do pudełka nr 1 i dotknij powierzchni ukrytego w nim przedmiotu; 
następnie wypełnij tabelę,  opisując przymiotnikami dotykowe cechy bada-
nej rzeczy. W ten sam sposób zbadaj i opisz cechy przedmiotów we wszyst-
kich pudełkach.

Pudełko  Opis

1

2

3

Przykład: 

Pudełko Opis

3
Powierzchnia: nieregularna, ale gładka;  okrągły 
kształt…

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.4, ćw. 2, aby sprawdzić rozwiązanie.

DOTYK - Ćwiczenie 2
Tekstura żywności
Przed tobą znajdują się dwa pudełka z wyciętymi z boku otworami, opisa-
ne literami A i B.
Włóż rękę do pudełka A i zbadaj teksturę ukrytego w nim przedmiotu: gu-
mowa, giętka, krucha, twarda, ciastowata, klejąca… Następnie wypełnij ta-
belę,  opisując przymiotnikami teksturę badanej rzeczy. 
Postępuj podobnie z przedmiotem w pudełku B.

Pudełko Opis

A

B

- Przejdź do rozdziału 5, pkt. 5.4, ćw. 2, aby sprawdzić rozwiązanie.
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3.5 SŁUCH
SŁUCH - Ćwiczenie 1
Czy jesz uszami?
Przed tobą znajduje się sześć ponumerowanych urządzeń audio ze słu-
chawkami. Załóż na uszy kolejno każde ze słuchawek. Czy rozpoznajesz na-
grany dźwięk?
Wypełnij tabelę, wpisując obok numeru nagrania rozpoznany dźwięk.

Nr Dźwięk

1

2

3

4

5

6

- Przejdź do rozdz. 5, par. 5.5, aby zweryfikować swoje odpowiedzi.

3.6 POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE
POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE  - Ćwiczenie 1
 
Przed tobą znajdują się dwie szklanki oznaczone symbolami 1P i 2P, zawie-
rające wodny roztwór kwasu taninowego. Do jednej ze szklanek dodano 
także odrobinę pektyny, która ma właściwości zagęszczające wodę.  
Spróbuj smaku każdego z roztworów. Pamiętaj, aby pomiędzy testowaniem 
wypłukać usta czystą wodą.

Odpowiedz na następujące pytania:

1- Jakie wrażenie w ustach odczuwałeś/łaś  po spróbowaniu zawartości 
szklanki numer 1P?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2 - Jakie wrażenie w ustach odczuwałeś/łaś  po spróbowaniu zawartości 
szklanki numer 2P? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3 – Który roztwór jest bardziej cierpki?

❏  Roztwór w szklance nr 1P

❏  Roztwór w szklance nr 2P

❏  Roztwory w szklance nr 1P i nr 2P są jednakowo cierpkie

- Przejdź do rozdz. 5, pkt. 5.6, aby znaleźć odpowiedzi na pytania.
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Używa się tzw. deskryptorów dla “zrozumienia” i opisania cech spożywa-
nych produktów. Oto kilka przykładów deskryptorów, które odnoszą się do: 
• 5 doznań smakowych – słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami;
• zapachów – złożoność zapachów, intensywność zapachów, identyfika-
cja charakterystycznych i rozpoznawalnych zapachów ( takich jak: owoco-
wy, kwiatowy) oraz posmaku - okresu, w którym aromat potrawy utrzymu-
je się w ustach;
• odczuć w ustach (dot. nerwu trójdzielnego), np. pikantny i tekstury, np. 
gładki, szorstki;
• doznań dźwiękowych (chrupiący) i wzrokowych (kolorowy, przeźroczysty).
Aby ocenić pracę twoich zmysłów, poprosimy cię o spróbowanie trzech róż-
nych gatunków jabłek oraz gorzkiej czekolady. 
Podczas degustacji powinno się nagryzać małe kawałki produktu i smako-
wać je wolno, koncentrując się na wszystkich doznaniach, pochodzących ze 
wszystkich zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu i odczuć w ustach (pi-
kantność, gorycz, itp.). Wysłuchaj nagrania z instrukcją, a następnie wypełnij 
tabelę. Przeanalizuj wszystkie deskryptory, jakie nasuną się tobie podczas 
degustacji, jednak do tabeli wpisz tylko pięć najważniejszych.

4.1 DEGUSTACJA JABŁEK
Zanim zaczniemy, pomyśl o pięciu deskryptorach (przymiotnikach), które 
twoim zdaniem mogłyby opisać organoleptyczne cechy jabłka. Mogą to być 
przymiotniki nawiązujące do smaku, tekstury, dźwięku, odczuć w ustach lub 
wzroku. Ćwiczenie to pomoże tobie odnieść się do konkretnych produktów 
podczas degustacji.

Poświęć kilka minut na wybranie 5 deskryptorów.
1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________

Oto nasza propozycja 5 deskryptorów, które pomogą tobie zarysować pro-
sty, ale treściwy profil badanej żywności: kwasowość, słodycz, soczystość, 
kruchość i intensywność aromatu. Użyjesz ich w kolejnym ćwiczeniu, aby 
opisać doznania towarzyszące tobie podczas degustacji trzech różnych ga-
tunków jabłek. Spróbuj ocenić, wstawiając w odpowiednim miejscu  w tabeli 
symbol X,  który z gatunków jest najbardziej kwaśny, najsłodszy, najsoczyst-
szy, najbardziej kruchy i o najbogatszym aromacie.   

Następnie przejdź do rozdz. 6, pkt. 6.1, aby sprawdzić przykładowe rozwią-
zania.

Gatunek jabłka Kwasowość Słodycz Soczystość Kruchość
Inten-

sywność                                                                                                     
aromatu

1. Golden Delicious 

2. Granny Smith 

3. Grigia di Torriana
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Może okazać się, że któryś z gatunków jabłek nie pasuje do żadnego z poda-
nych deskryptorów lub kilka gatunków posiada, twoim zdaniem, tę samą ce-
chę.  Pamiętaj, że to, jak postrzegasz degustowany produkt, w dużej mierze 
zależy od twoich nawyków żywieniowych i tzw. pamięci sensorycznej.
Które jabłko smakowało tobie najbardziej?

Najbardziej smakowało mi jabłko z gatunku: 
 ________________________________________________________

4.2 DEGUSTACJA CZEKOLADY
Zapisz pięć deskryptorów (przymiotników), które definiują czekoladę. Poni-
żej przedstawiamy nasze propozycje deskryptorów. Sprawdź, być może uła-
twią tobie wykonanie zadania. Poświęć kilka minut na wybranie 5 deskryp-
torów. 

1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Oto nasza propozycja 5 deskryptorów, które pomogą tobie zarysować pro-
fil czekolady: gorycz, słodycz, kwasowość, konsystencja, intensywność aro-
matu. W trakcie degustacji czekolady, spróbuj ocenić, wstawiając w odpo-
wiednim miejscu w tabeli symbol X, który z gatunków jest najbardziej gorzki, 
najsłodszy, o najmocniej wyczuwalnej kwasowości, o najlepszej konsystencji 
(czy równomiernie rozprowadza się w ustach, czy jest ziarnista czy gładka) i 
o najbogatszym aromacie (uwalnianym w trakcie przeżuwania). 

Typ czekolady Gorycz Słodycz
Kwaso-
wość

Konsystencja
Intensyw-

ność
aromatu

A. Dark Novi

B. Dark Lindt

C. Dark Domori

Przejdź do rozdz. 6, pkt. 6.2, aby sprawdzić rozwiązania.

Podobnie, jak w przypadku degustacji jabłek, możliwe jest, że podane de-
skryptory nie oddały w pełni doznań,  jakie towarzyszyły tobie w trakcie 
smakowania czekolady. Spróbuj zatem wybrać czekoladę, która według cie-
bie była najsmaczniejsza.

Najbardziej smakowała mi czekolada o nazwie:

_______________________________________________________
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W tym rozdziale znajdziesz rozwiązania do zadań z rozdziału 3.

5.1 SMAK
SMAK – Rozwiązanie Ćwiczenia 1 – Jaki jest twój smak?

Jesteś NIEWRAŻLIWY/A na gorycz,  jeśli zaznaczyłeś/łaś X w następującym 
przedziale skali:

MINIMALNIE            UMIARKOWANIE        INTENSYWNIE
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby niewrażliwe na gorycz mają skłonność do jedzenia produktów gorz-
kich oraz bardzo słodkich; zazwyczaj dodają dużo soli do potraw; dobrze to-
lerują pikantną żywność, w tym czosnek i cebulę.

Jesteś WRAŻLIWY/A na gorycz, jeśli zaznaczyłeś/łaś X w następującym 
przedziale skali:

MINIMALNIE          UMIARKOWANIE         INTENSYWNIE
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby wrażliwe na gorycz zwykle nie lubią produktów gorzkich, takich jak: 

brokuły, kapusta, cykoria, kawa bez cukru, piwo, tonik, grejpfrut, wątrób-
ka itp.
Osoby wrażliwe na gorycz są także szczególnie wrażliwe na pikantność. Zwy-
kle delikatnie przyprawiają potrawy i nie szaleją na punkcie słodkości.

SMAK – Rozwiązanie Ćwiczenia 2 – Rozpoznaj smak

Nr szklanki Smak
1 Kwaśny
2 Gorzki
3 Słodki
4 Słony
5 Umami

SMAK – Rozwiązanie Ćwiczenia 3 – Rozpoznaj odczucie w ustach nie będące 
smakiem

Szklanka Odczucie w ustach
A Cierpkie
B Orzeźwiające
C Pikantne
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5.2 WZROK
WZROK – Rozwiązanie Ćwiczenia 1 – Oko też bierze udział!

Po ukończeniu zadania przewróć na drugą stronę pudełko i sprawdź, czy 
ułożyłeś płytki we właściwej kolejności, porównując swoje rozwiązania z nu-
merami kolorów na brzegu pudełka. Jeśli pomyliłeś kolejność, możesz łatwo 
przestawić płytkę na właściwe miejsce, kierując się wskazówkami z pudełka.

WZROK – Rozwiązanie Ćwiczenia 2 – Przeźroczysty, zamglony czy mętny?

Nr pojemnika Wygląd płynu

1 Przeźroczysty

2 Zamglony

3 Mętny

5.3 ZAPACH
ZAPACH - Rozwiązanie Ćwiczenia 1 – Czy rozpoznajesz zapach?

Nr pojemnika Wygląd płynu

1 Banan

2 Kawa

3 Cynamon

4 Czosnek

5 Cebula

6 Wanilia

ZAPACH - Rozwiązanie Ćwiczenia 2 - Czy potrafisz określić intensywność 
zapachu?

Intensywność zapachu Nr pojemniczka

Niewyczuwalny 3

Umiarkowany 2

Mocny 1

5.4 DOTYK
DOTYK - Rozwiązanie Ćwiczenia 1 - To kwestia wrażliwości skóry!

Pudełko Opis Produkt

1
Nieregularnie okrągłe, wielkości jabłka,

twarde, powierzchnia gładka;
Jabłko

2
owalne, wielkości jajka,

twarde, ale wrażliwe na nacisk, szorstkie, suche;
Kiwi

3
cylindryczne, z ostro zakończonym czubkiem,

z drugiej strony zaokrąglone, długie,
Marchew-

ka

DOTYK - Rozwiązanie Ćwiczenia 2 – Tekstura żywności

Pudełko Opis Przedmiot

A Gumowe Gumowe piłeczki

B Ciastowate Ciastolina
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5.5 SŁUCH
SŁUCH - Rozwiązanie Ćwiczenia 1 – Czy jesz uszami?

Nr Dźwięk

1 Krojenie warzyw

2 Smażenie

3 Rozbijanie jajek

4 Gotująca się woda

5 Nakrywanie do stołu

6 Otwieranie butelki

5.6 POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE
POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE - Rozwiązanie Ćwiczenia 1
Jakie wrażenia odczuwasz w ustach?

1 i 2 – Wrażenie odczuwane w ustach, wywołane przez roztwory kwasu ta-
ninowego i wody, to CIERPKOŚĆ. 
3 – W obu szklankach zawartość kwasu taninowego jest identyczna, jednak 
pektyny, obecne w szklane 1P, maskują,  podobnie jak inne substancje kolo-
idalne, wrażenie cierpkości. Oznacza to, że roztwór w szklance 2P odbierany 
jest jako bardziej cierpki. 

CHRUP!
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6.1 DEGUSTACJA JABŁEK 

Gatunek jabłka Kwaso-
wość

Słodycz Soczystość Kruchość
Inten-

sywność                        
aromatu

1. Golden Delicious X X

2. Granny Smith X X

3. Grigia di Torriana X X

Gatunek jabłka
A.

Kwaso-
wość

B.
Słodycz

C.
Soczy-
stość

D.
Kruchość

E. 
Inten-

sywność                        
aromatu

1. Golden Delicious 2 5 4 3 3

2. Granny Smith 5 2 3 5 2

3. Grigia di Torriana 3 5 3 2 4

Profil gatunku Golden Delicious (1)

Przedstawiona powyżej tabela obrazuje opis 
testowanych gatunków jabłek na podstawie 
wybranych deskryptorów, przy czym 1 ozna-
cza najniższy stopień postrzeganej cechy, zaś 
5 opisuje najwyższy stopień danej cechy. Wy-
niki nanieśliśmy na tzw. wykres radarowy. 
Każda oś, oznaczona literą od A do E, odpo-
wiada literze deskryptora z tabeli, natomiast 
wartości numeryczne opisują skalę postrze-
gania danej cechy (deskryptora).
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 Profil gatunku Granny Smith (2)               Profil gatunku Grigia di Torriana (3)

Informacje o 3 gatunkach testowanych jabłek:
• Golden Delicious (1): Jabłko to (świeżo zerwane z drzewa) jest wyjątko-
wo słodkie, niemal jak kostka cukru. Stosowane jest zarówno do deserów, 
jak i do przetworów, ma atrakcyjny wygląd – w pełni dojrzałe, ma prawdzi-
wie złoty kolor. Jednakże, niektórzy degustatorzy oceniają tę odmianę jako 
zbyt słodką, bez wyrazu, wręcz nudną. Odmiana najlepiej rośnie w ciepłym 
i osłoniętym mikroklimacie. Jabłka Golden Delicious, które z łatwością znaj-
dziesz w supermarketach, można opisać jako bardziej ziarniste i miększe niż 
odmiana Granny Smith, o słodszym i bardziej zrównoważonym smaku, oraz 
dostarczające bogatszych doznań dotykowych w ustach. 
• Granny Smith (2): rozpowszechnione w Australii, w drugiej połowie XIX 
wieku, przez Marię-Ann Smith, jabłko to stało się jednym z najczęściej spo-
tykanych gatunków jabłek na rynku. Odmianę tę cechuje twarda, gładka 
i lśniąca skórka, o zielonym, czasem cętkowanym, kolorze. Miąższ jabłek 
Granny Smith jest soczysty, jędrny, kruchy, o ostrym, słodko-kwaśnym sma-
ku, Nie jest to jabłko, zdaniem ekspertów, ani bardzo słodkie, ani szczegól-
nie aromatyczne. 
• Grigia di Torriana (3): Gatunek ten pochodzi z miasteczka Barge w Piemon-
cie, zaś jego nazwa bierze się od charakterystycznej rdzawej barwy skórki. 
Jabłoń tej odmiany kwitnie stosunkowo wcześnie, bo w drugim tygodniu 
kwietnia, natomiast owoce zbierane są w drugiej dekadzie października. 
Jabłko Grigia di Torriana jest średniej wielkości, lekko spłaszczone, z krótkim 
lub średnio-długim ogonkiem. 

Skórka jabłka jest szorstka, o całkowicie rdzawej barwie, z dużymi prze-
tchlinkami i rdzawą siateczką.  Miąższ jest kremowo-białego koloru, o deli-
katnym, lekko kwaśnym smaku, intensywnym aromacie i chropowatej, gru-
bej teksturze.

6.2 DEGUSTACJA CZEKOLADY

Typ czekolady Gorycz Słodycz Kwaso-
wość Konsystencja

Intensyw-
ność

aromatu

A. Dark Novi X

B. Dark Lindt X X

C. Dark Domori X X

Przedstawiona poniżej tabela obrazuje opis testowanych czekolad  na pod-
stawie wybranych deskryptorów, przy czym 1 oznacza najniższy stopień po-
strzeganej cechy, zaś 5 opisuje najwyższy stopień danej cechy. Wyniki nanie-
śliśmy na  wykres radarowy. Każda oś, oznaczona literą od A do E, odpowia-
da literze deskryptora z tabeli, natomiast cyfry 1-5  opisują skalę postrze-
gania danej cechy.

Typ czekolady A. 
Gorycz

B. 
Słodycz

C. 
Kwasowość

D.
Konsystencja

E.
Intensywność

aromatu

A. Dark Novi 4 3 2 3 4

B. Dark Lindt 4 3 4 2 3

C. Dark Domori 3 3 2 5 5
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• Dark Domori (C): Czekolada z 70% zawartością kakao, zawiera kakao i cu-
kier trzcinowy. W składzie nie ma masła, co podnosi ocenę konsystencji cze-
kolady. Badania laboratoryjne potwierdzają, iż próg rozpuszczalności cze-
kolady Dark Domori jest wyższy niż w pozostałych dwóch czekoladach, co 
sprawia, że czekolada ta dłużej i dokładniej “rozprowadza się” w ustach.
Produkt zrobiony jest z pochodzących z Wenezueli ziaren kakao “Sur del 
Lago”. To tej odmianie kakao czekolada zawdzięcza swój  głęboki aromat ze 
słodką, okrągłą nutą. Nie wyczuwa się tutaj aromatu wanilii, a aromaty obec-
ne w czekoladzie pochodzą wyłącznie z kakao, co podkreśla jakość tych zia-
ren. Wyczuwalny aromat słodyczy pozwala sądzić, iż sama czekolada jest 
słodsza niż testowany Dark Lindt. Jednak obie czekolady mają tę samą za-
wartość cukru. Produkowana przez firmę Domori (None, Turyn - Włochy).
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Profil czekolady Novi (A)                                           Profil czekolady Lindt (B)
  

             Profil czekolady Domori (C)

Informacje o 3 rodzajach testowanych czekolad:
• Dark Novi (A): czekolada 72% (procent wskazuje na łączną zawartość ka-
kao, tj. masy kakaowej i masła kakaowego). Pozostałe składniki to cukier i 
aromaty. Wyrób zawiera syntetyczny ekstrakt waniliowy, nadający czekola-
dzie intensywny, a więc łatwo wyczuwalny, jednowymiarowy aromat wani-
lii. Dużo bardziej złożoną i przyjemną w odbiorze paletę aromatów uzysku-
je się z ziaren wanilii.
• Dark Lindt (B): Czekolada z 70% zawartością kakao, znakomitej linii. Skład-
niki to: kakao, masło kakaowe, cukier i ziarna wanilii Bourbon. Produkowa-
na w Szwajcarii przez firmę Lindt & Sprüngli. Smak czekolady jest doskona-
le skomponowany, nie jest nadmiernie gorzki ani przytłaczający. Ma dobrze 
wyczuwalną kwasowość i gorycz (podobnie jak wszystkie czekolady 70%). 
Aromat wanilii jest subtelnie zaakcentowany.
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Zamieściliśmy tutaj wskazówki, dotyczące przygotowania i przeprowadze-
nia ćwiczeń. 

SMAK
SMAK - Ćwiczenie 1
Papier  z Tiomocznikiem dostępny jest na stronie: www.carolina.com
Produkt: Thiourea Paper; zawiera 100 arkuszy (można ciąć na pół)
Numer Produktu: 174030
Cena: $4.10

SMAK - Ćwiczenie 2
SŁODKI
Butelka/Szklanka 1: roztwór z wody i cukru 
Rozpuść 8 łyżeczek cukru w 1 litrze mineralnej wody.

KWAŚNY
Butelka/Szklanka 2: roztwór z wody i kwasu winowego
Rozpuść 1 płaską łyżeczkę kwasu winowego w 1 litrze mineralnej wody.

Opcjonalnie można zastosować:
Kwasek cytrynowy lub sok z cytryny.

UMAMI
Butelka/Szklanka 3: roztwór z wody i kwasu glutaminowego
Rozpuść 1.5 płaskiej łyżeczki kwasu glutaminowego w 1 litrze mineralnej 
wody.

Opcjonalnie można zastosować:
Sos sojowy lub bulion wołowy.

SŁONY
Butelka/Szklanka 4: roztwór z wody i soli
Rozpuść 2 łyżeczek soli w 1 litrze mineralnej wody.

GORZKI
Butelka/Szklanka 5: roztwór z wody i ekstraktu z chinowca
Rozpuść 4 łyżeczki ekstraktu z chinowca w 1 litrze mineralnej wody.

Opcjonalnie można zastosować:
Roztwór z 0.8 g kofeiny (dostępna w aptekach) lub 1 łyżeczki kawy rozpusz-
czalnej w 1 litrze mineralnej wody.

SMAK - Ćwiczenie 3
CIERPKI
Butelka/Szklanka A: roztwór z wody i kwasu taninowego. Rozpuść 2 łyżecz-
ki kwasu taninowego w 1 litrze mineralnej wody.
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ZAPACH
ZAPACH - Ćwiczenie 1
Potrzebnych będzie 6 nieprzeźroczystych pojemników z małymi otworami, 
przez które będzie można wdychać wydzielający się aromat, nie widząc za-
wartości pojemniczków. Mogą to być nieprzeźroczyste solniczki lub kubki 
przykryty aluminiową folią, z nakłutymi w niej otworami.

Upewnij się, że wnętrza pojemników są czyste i suche, następnie umieść w 
nich żywność spełniającą następujące kryteria:
-owoce: świeżo pokrojone, często wymieniane
-kawa: zmielone ziarna palonej kawy
-laski wanilii i cynamonu:  świeżo rozkruszone na kawałki
-cebula i czosnek: posiekane na drobne kawałki
Starannie przykryj pojemniczki.

ZAPACH - Ćwiczenie 2
Przygotuj 3 małe pojemniczki. Upewnij się, że są wewnątrz czyste i suche, 
ponumeruj każdy cyfrą od 1 do 3. 
Przygotuj roztwór podstawowy z 1 litra wody i 10 kropli olejku miętowego. 
Przygotuj roztwory pojemniczka:

Pojemnik 1:
150 ml roztworu podstawowego.

Pojemnik 2:
150 ml wody mineralnej plus 3 łyżeczki roztworu podstawowego.

Pojemnik 3:
150 ml wody mineralnej plus 1 łyżeczka roztworu podstawowego.

Opcjonalnie można zastosować:
Karczoch lub niedojrzałe persymonki. 

PIKANTNY
Butelka/Szklanka B: roztwór z wody i sproszkowanego pieprzu cayenne
Rozpuść 1 łyżeczki pieprzu cayenne w 1 litrze mineralnej wody.

ORZEŹWIAJĄCY
Butelka/Szklanka C: roztwór z wody i olejku z mięty
Rozpuść 1 lub 2 krople olejku z mięty w 1 litrze mineralnej wody.

WZROK
WZROK - Ćwiczenie 1
Kolorowe płytki o różnych odcieniach.
Dostępne w:
Compagnia Ottica Italiana SNC Via Pagini 10, 20131 Mediolan, Włochy
Tel. +39 02 92526650; e-mail: info@coivision.com

Opcjonalnie można zastosować:
Pocięte arkusze kolorowego papieru o różnych odcieniach kolorów.

WZROK - Ćwiczenie 2
Do ćwiczenia potrzebne będą 3 przeźroczyste pojemniczki:
-Mały Pojemnik  1
150 ml wody i 1 płaska łyżeczka talku kosmetycznego
-Mały Pojemnik 2
150ml wody
-Mały Pojemnik 3
150 ml wody i szczypta talku kosmetycznego
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Butelka/Szklanka 1P
Podgrzej 1 litr wody mineralnej do wysokiej temperatury, nie doprowadza-
jąc jednak do wrzenia. Dodaj powoli 1 łyżeczkę pektyny, mieszaj ostrożnie, 
by nie dopuścić do powstania grudek.  Po rozprowadzeniu w wodzie pekty-
ny, dodaj 1 łyżeczkę kwasu taninowego.  

Butelka/Szklanka 2P
Dodaj 1 łyżeczkę kwasu taninowego do 1 litra wody mineralnej.

Zadbaj o to, aby oba roztwory w trakcie degustacji miały identyczną tem-
peraturę. 

Opcjonalnie można zastosować następujące ćwiczenie:
Postrzeganie multisensoryczne - rozpoznawanie aromatów.

Uczestnicy będą testować smak produktów, czując i nie czując jego zapa-
chu. Potrzebne są dwa gatunki tego samego owocu, w tym samym stadium 
dojrzewania, podane w tej samej temperaturze (np. jabłka, gruszki, itp.). Po-
proś uczniów o powąchanie próbek, bez smakowania ich. Czy można roz-
różnić oba owoce na podstawie samego węchu? Poproś uczestników o za-
tkanie nosa i spróbowanie smaku obu owoców. Czy jest jakaś różnica w ich 
smaku?  Uczniowie następnie testują smak z odetkanym nosem. Jakie są ich 
spostrzeżenia?

DEGUSTACJA
Na potrzebę degustacji zaproponowaliśmy trzy różne gatunki jabłek i 3 ro-
dzaje ciemnej czekolady.  Jeśli masz problem z dostępem do proponowa-
nych gatunków, możesz zastąpić je innymi produktami o podobnych ce-
chach. Zamiast jabłek “Grigia di Torriana” można wykorzystać jabłka z ga-
tunku Reneta. Podobnie, w miejsce czekolady “Domori” można użyć wyrobu 
innego producenta, najlepiej lokalnego. Zwróć uwagę, że w tej sytuacji, za-
równo profil substytutu jabłka “Grigia di Torriana”, jak i czekolady “Domo-
ri” będzie różny. 

DOTYK
DOTYK - Instrukcje do przygotowania Ćwiczenia 1
Przygotuj 3 “magiczne pudełka” wielkości około 30cm x 20cm x 20cm. Ponu-
meruj pudełka cyframi od 1 do 3. W każdym pudełku wytnij otwór, następ-
nie przykryj go starannie przymocowanym do pudełka materiałem, z nacię-
ciem na tyle szerokim, by można było włożyć do środka pudełka dłoń.  
Umieść w pudełkach następujące produkty:
-pudełko nr 1: jabłko
-pudełko nr 2: kiwi
-pudełko nr 3: marchewka
Poproś uczestników o włożenie do pudełka dłoni i dokładne zbadanie scho-
wanej rzeczy. Uczniowie następnie opisują każdy produkt, wypełniając wła-
ściwą tabelę. Można urozmaicić ćwiczenie, stosując inne produkty spożyw-
cze, np.: cukier, sól, kawa, mąka, itp.

DOTYK - Instrukcje do przygotowania Ćwiczenia 2
Wykorzystaj “magiczne pudełka” z Ćwiczenia 1. Tym razem, w środku ukryj 
przedmioty o różnej konsystencji, np. gumowe piłeczki (elastyczność), cia-
stolina (plastyczność).   

SŁUCH
SŁUCH - Instrukcje do przygotowania Ćwiczenia 1
-Nagrane odgłosy gotowania, odtwarzane przy użyciu iPoda i słuchawki
(lub innego sprzętu audio). Nagrane dźwięki to: wrzenie wody, smażenie, 
krojenie, rozbijanie jajek, otwieranie butelki oraz nakrywanie do stołu.  

POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE
POSTRZEGANIE MULTISENSORYCZNE - Ćwiczenie 1
Przygotuj 2 butelki o pojemności co najmniej 1 litra; oznacz je symbolami 1P 
i 2P. Przygotuj dla każdego uczestnika szklanki do degustacji; oznacz je, po-
dobnie jak butelki, symbolami 1P i 2P. 
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Każdy degustator powinien otrzymać talerzyk z kawałkiem każdego gatunku 
jabłek i każdego rodzaju czekolady. Po pokrojeniu, jabłka zaczną się utleniać 
na powierzchni i zmieniać kolor na rdzawy. Nie jest to przeszkodą w prowa-
dzeniu doświadczenia. W żadnym razie nie używaj antyoksydantów (cytry-
ny,  kwasku cytrynowego), gdyż zmieniłyby one smak testowanego jabłka.  

Do
Zobaczenia!



Notatki
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