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Slow Food ir nekomerciāla, eko – gastronomiska, tās dalībnieku finansēta organizācija, kas radās 1989. gadā, kā pretstats ātrajai ēdināšanai (fast food) un pārāk steidzīgajam dzīves ritmam. Organizācijas darbības lokā ir vietējo ēdiena tradīciju saglabāšana un cilvēku intereses
stimulēšana par tiem pārtikas produktiem, ko viņi lieto uzturā, par to izcelsmi, garšas īpašībām un par to, kā mūsu ēdiena izvēle ietekmē
apkārtējo pasauli. Šobrīd organizācijas biedri ir vairāk kā 100 000 cilvēku 150 pasaules valstīs.
Slow Food kustība organizē kā starptautiska, tā vietējā mēroga notikumus un programmas, kas popularizē ilgtspējīgas lauku saimniecības
un kvalificētu pārtikas produktu ražošanu, un savieno pārtikas ražotājus ar tās patērētājiem. Mūsu unikālās garšas izglītības programmas
palīdz cilvēkiem saprast no kurienes nāk ēdiens, kā tas tiek ražots un, kas to ražo, tādejādi veicinot izglītotību šais jautājumos un radot jaunus
tirgus un pozitīvas sociālas izmaiņas.
Terra Madre ir starptautiska organizācija, kas pārstāv maza mēroga zemnieku saimniecības un ēdiena ražotājus un veicina viņu sadarbību
ar pavāriem, zinātniekiem un jauniešiem, rosinot diskusiju kā kopīgi uzlabot pārtikas produktu sistēmu pasaulē.
Terra Madre organizē vietēja, reģionāla un globāla mēroga apspriedes, kuru rezultātā radušies projekti veicina zināšanu apmaiņu visā pasaulē.
Slow Food Fonds Biolģiskās daudzveidības aizsardzībai tikai izveidots 2003. gadā. Pateicoties sabiedrības un privātajiem ziedojumiem, tas
koordinē projektus 50 pasaules valstīs, kuru mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, un videi, kultūras identitātei, tradīcijām un
patērētāju un dzīvnieku veselībai draudzīgas lauksaimniecības popularizēšana. Fonda atbalstītie galvenie projekti: Presidia, Garšas šķirsts un
Zemes tirgi darbojas visā pasaulē.
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Sensorais izglītības kurss „Garšu izcelsme” radās, lai nodrošinātu vienkāršu,
bet pamatotu izpratni par nogaršošanas procesu. Caur spēlēm un piedalīšanos, šis kurss piedāvā iespēju trennēt jūsu maņu orgānus un apgūt
pamata nogaršošanas vārdnīcu. Kurss ir sadalīts trīs daļās: informatīvais (video), didaktiskais (sensorais kurss) un nogaršošana (nogaršošanas istaba). Vispirms, video demonstrē, kā mūsu maņu orgāni
funkcionē un kā gudri tos trennēt, otrkārt tiek piedāvātas visu 6
maņu orgānu pārbaude un trenniņš un trešajā daļā jums piedāvā nogaršošanu, tādejādi ļaujot jums izmēģināt praksē to,
ko esat apguvuši iepriekšējās daļās, apvienojot visas
maņas. Šis kurss nepretendē uz metodikas nosaukumu, bet ikvienam piedāvā instrumentus, kurus var
izmantot piemērojot tos vietējai kultūrai un tradīcijām.
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MAŅU ORGĀNI
Tiek pieņemts, ka garša ir vissvarīgākā maņa, lai gūtu baudu no ēšanas, bet
tas tā nav. Kad mēs ēdam, mēs izmantojam visas mūsu piecas maņas: redzi,
dzirdi, tausti un ožu.
Šīs piecas maņas ir instrumenti, kas mums palīdz novērtēt ēdienu un secināt
mūsu simpātijas un antipātijas. Jā, mums patīk ēdiena garša, bet kā ar tā
smaržu: padomājiet kaut vai tikai par kafijas aromātu!
Atcerieties tās taustes izjūtas, kas rodas jūsu mutē, kad jūs ēdat saldējumu
vai apmierinājumu, kādu jūs izjūtat iekožoties kraukšķīgā ābolā, kas rodas arī
pateicoties dzirdei. Un redze? Tā noteikti ir pirmā maņa, kas piedalās ēdiena
izvēlē: mēs skatāmies uz ēdienu, lai noteiktu, vai tas izskatās „normāls”. Ar
redzi mēs arī novērtējam ēdiena ārējo izskatu, piemēram auglis vai siers var
škīst gan pievilcīgs, gan neglīts. Tie, kuriem nogaršošana ir viņu profesija,
kā someljē vai kafijas nogaršotāji, izmanto savus maņu orgānus, lai noteiktu
produkta kvalitāti. Eksistē iepriekšnosacīti lielumi, tādi kā vīna krāsa, pēc
kuras var noteikt vīna vecumu vai siera sastāvu var noteikt to saberzējot
pirkstos. Smarža piedāvā vēl bagātāku informācijas, nianšu un stimulatoru
klāstu par to ēdienu, ko ēdam.

2.1 GARŠA

Kad mēs ēdam, vielas, kam ir garša uztver mūsu garšu receptori, kas atrodas
uz mēles un aukslējām.
Vielas, kas dod ēdienam smaržu, tiek artbrīvotas. Tas, ka gaiss brīvi cirkulē
starp muti un degunu ļauj smaržu daļiņām sapulcēties deguna dobumā,
kur atrodas mūsu ožas receptori, kas kopā ar garšas receptoriem uz mēles
un aukslējām nosaka garšu. Tā kā tad, kad mēs ēdam ēdiena aromāti tiek
atbrīvoti kožļājot un gremojot. Mute un deguns komunicē, kamēr garša un
oža darbojas kopīgi, lai noteiktu tā, ko mēs ēdam vai dzeram raksturojumu.

Zīm. nr. 1. Aromatiskās vielas var sasniegt mūsu ožas receptorus kā tiešā veidā
caur nāsīm, tā arī netiešā veidā caur aizdeguni.
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Kad mums ir iesnas vai, kad deguns ir aizspiests, tas samazina mūsu ožas
uztveri un garšas uztvere mainās.
Mūsu mutes dobuma gļotu apvalks ir bagāts ar nervu galiem, kas uztver
tādas faktūras sajūtas kā blīvumu, graudainumu un viskozitāti.
Garšas kārpiņas atrodas uz mēles virsmas.
Ir identificēti pieci dažādi garšu recptoru
veidi: salds, rūgts, skābs, sāļš un umami
(gaļas buljona garša). Kad garšas receptori satiekas ar ēdiena molekulu, piemēram
ar cukuru, elektrisks impulss tiek nosūtīts
smadzenēm galīgajai garšas analīzei.

Salds
Rūgts
Skābs
Sāļš
Umami
Zīm. nr. 3. Piecas pamatgaršas.

Zīm. nr. 2. Uz mēles atrodas daudz garšas kārpiņu, kas satur dažādu garšu
receptorus.

Daudzus gadus tika uzskatīts un daudzās grāmatās rakstīts, ka eksistē tikai četras garšas, bet zinātniskā izpēte, kas sākās 1990. gadā atklāja piecus
dažādu garšu receptorus/uztvērējus: salds, rūgts, skābs, sāļš un umami (japāņu vārds, kuru izmanto, lai apzīmētu pikantu, gaļas garšu). Umami rodas
no dabīgajām aminoskābēm un glutamāta. To apraksta kā „gaļas buljona”
garšu, jo to bieži mēdz izmantot buljona kubiciņos. Nātrija glutamātu gatavojot, lai palielinātu ēdiena pikantumu un paspilgtinātu tā garšu.
Eksistē vēl daudz attēlu, kas izdala tikai četras, noteiktas garšu uztveres zonas uz mēles. Šie attēli ir novecojuši, jo patiesībā visa mēles virsma ir spējīga
noteikt visas garšas sajūtas.
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2.2 GARŠAS NOZĪME

Garšu uztvērēju skaits ir dažāds: ir viens garšas uztvērējs skābam, trīs
kombinēti uztvērēji saldam un umami, un 30 dažādi uztvērēji rūgtam.
Cilvēka bioloģiskās evolūcijas laikā dažādu garšas receptoru veidu attīstība
ir ievērojama, it īpaši tas attiecas uz rūgtā receptoriem, ko apliecina fakts,
ka dažādas toksiskas vielas tiek raksturotas kā rūgtas, kaut to ķīmiskā
izcelsme ir atšķirīga.
Kopumā, garša attīstījās zīdītāju evolūcijas fāzē kā sistēma, lai noteiktu vai
ēdienu ēst ir droši vai bīstami. Tieksmei pēc salda ēdiena ir nozīme meklējot ēdienu ar augstu kaloriju daudzumu, umami saistās ar ēdienu, kas ir
bagāts ar olbaltumvielām, un ēdiens ar augstu sāls saturu nosaka nepieciešamību pēc noteikta minerālsāļu daudzuma uzņemšanas organismā.
Atbilstoši normai ir, ka cilvēce izjūt riebumu pret ļoti sāļu un ļoti rūgtu ēdienu. Ļoti augsts skābuma sastāvs ēdienā var signalizēt, ka ēdiens ir bojāts un
var būt bīstams lietošanai uzturā.
Šos iedzimtos paradumus ietekmē tradīcijas un vietējā ēdiena kultūra. Sāļš

un ļoti rūgts ēdiens ir iecienīts vietās, kur ēdiens tiek bieži koservēts vai
marinēts lielā sāls daudzumā. Nepatika pret rūgtu ēdienu ir izskaidrojama
arī ar faktu, ka daudzi cilvēka veselībai kaitīgi ķīmiski un organiski savienojumi ir ar rūgtenu garšu, un ķermenis ir izstrādājis aizsardzības sistēmu pret
tiem. Rūgta, sārmaina garša piemīt daudziem dabiskas izcelsmes alkaliniem.
Patiesībā eksistē 100 000 dabisko alkalinu, kurus raksturo dažāda līmeņa
indīgums (strihnīns, atropīns); vai tie ietekmē nervu sistēm kā stimulatori
(kofeīns, teobromīns); vai narkotikas (tādi kā kokaīns, meskalīns). Krustziežu
ģints dārzeņi (kāposti, brokoļi) satur rūgtās daļiņas. Goitrins, goitroģenētiska viela, kas tiek iegūta no kāļiem un rāceņiem, kas kavē joda uzsūkšanos
vairogdziedzerī vecina kākšļa veidošanos.
No otras puses ir taisnība, ka dažādiem ēdieniem, īpaši dažiem dārzeņiem
(redīsiem, artišokiem) ir pozitīva nozīme mūsu ēdienkartē, bet tie bieži netiek labprāt lietoti tieši to rūgtās garšas dēļ.

2.4 GARŠAS JOKI

2.3 DEGUSTĒTĀJI UN NE – DEGUSTĒTĀJI

Ir sajūtas mutes dobumā, ko nevar īsti raksturot kā garšu vai faktūras sajūtu. Viena no šīm sajūtām ir pikants.
Kad mēs ēdam čilli piparu, kapsikuma molekula izšķist siekalās, radot dedzinošu sajūtu, kuru uztver trīszaru nervs, kas uztver arī karstumu, aukstumu un sāpes. Lai gan pikants nav garša, tas ir trīszaru nerva kairinājums.
Kapsikumam līdzīgas vielas ir piperīns (pipars), alicins (ķiploks) un zingerons (ingvers). Trīszaru nervu stimulē arī mentola molekula, kas rada
aukstuma sajūtu.

Ir divi pamata raksturojumi, kas apzīmē personas spēju uztvert rūgtumu;
degustētāji, kuri ir ārkārtīgi jūtīgi pret rūgtumu un ne – degustētāji, kas ir
mazāk jūtīgi.
Bērni ir ārkārtīgi jūtīgi pret rūgtumu, bet tas pamazām samazinās viņiem
pieaugot, kas ir īpaši pamanāms starp sievietēm, kas pieaugušā vecumā patērē daudz rūgtākus ēdienus, no kuriem tās bērnībā būtu atteikušās. Rūgtuma uztvere ir ģenētisks raksturlielums, kas tiek nodots no vecāka bērnam.
Garšu jūtīgums ir dažāds pasaulē: 3 % Rietumāfrikas iedzīvotāju, 40 % indiāņu un 30 % Ziemeļamerikas eiropeīdu ir ne-degustētāji. Itālijā, ierobežotā,
ģenētiski homogēnā vidē (mazos ciematos), kam ir kopīga apkārtējās vides
ietekme tiek veikti garšas ģenētikas pētījumi. Pirmie iegūtie rezultāti liecina,
ka 37 % iedzīvotāju ir ne-degustētāji.

Ir iespējams, ka garšas potenciāls palielinās, ja tiek sajauktas divas vai
vairākas garšas vienlaicīgi, tādas kā skābs un rūgts vai arī var notikt garšas
potenciāla mazināšanās sajaucoties saldam ar skābu vai rūgtu, piejaucoties
nelielam daudzumam cukura.
Patstāvīgi kādas garšas lietošana, izveido adaptāciju, fenomenu, kas attiecas arī uz smaržu un faktūras izjūtu, ar laiku stimula intensitāte mazinās.
Kad skābuma molekulas iekļūst mutes dobumā, izdalās liels daudzumu
siekalu, kas palīdz mazināt skābuma ietekmi.
Garšas uztvere paspilgtinās ja ir klātesoši divi aromāti, it īpaši ja tie ir saderīgi (salds un augļu). Un notiek arī pretējais smaržas uztvere intensificējas,
ja divas garšas ir nesaderīgas.

2.5 PIKANTS UN SAVELKOŠS
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Artišoki, nenogatavojušies
augļi, tēja un sarkanvīns satur
tanīnus, kas var samazināt
lubrikantu siekalās, rezultējoties sajūtā, ko dēvē par
savelkošu, radot mutē sausu
un raupju sajūtu.

2.7 SMARŽA

Ožas epitēlijs, maņu orgāns, kas uztver smaržas un aromātus mijiedarbojas
ar smaržu molekulām, kas nonāk degunā tieši caur nāsīm vai nokļūst tur
caur muti.
Ožas epitēlijs sastāv no miljoniem neironu ar specifiskiem receptoriem, kas
apvieno smaržu molekulas un izveido elektrisku impulsu. Neironi nodod signālu smadzeņu nodalījumam, kas atbildīgs par ožu, tad smadzeņu garozai
un vienlaicīgi limbiskajai sistēmai, atmiņu un emociju arhīvam. Mums ir 350
dažāda tipa receptoru, kas stimulēti var uztvert vairāk kā 10 000 dažādas
smaržas. Tādejādi eksistē smaržu kods. Katra smaržviela stimulē atšķirīgu
receptoru kombināciju, kas gan līdz šim
nav atšifrētas un saprastas.

Zīm. nr. 4 Trīszaru nervs ir atbildīgs par pikantuma sajūtu.

2.6 CILVĒKA DEGUNS

Oža ir maņa, kas spēj atmodināt atmiņas un emocijas, pat ja tiek uzskatīts,
ka šī maņa cilvēkam nemaz nav izdzīvošanai nozīmīga. Dzīvniekiem savukārt
tā ir ārkārtīgi nozīmīga, lai atrastu ēdienu, izvairītos no plēsoņām un uztvertu signālus pārošanās laikā.
Pateicoties ožas orgānam, kas atrodas deguna dobumā, cilvēks var noteikt
apmēram 10 000 dažādas smaržas pat ja aromātiskās vielas gaisā ir tikai dažas molekulas no miljona. Vairumam cilvēku, atpazīt smaržu, kuras izcelsmes
avots nav redzams ir ļoti grūti. Vieglāk ir noteikt smaržas tipu un identificēt
kādam smaržu veidam tas pieder, piemēram ziedu vai augļu smarža, dūmu
smarža, kā noteikt, kas tā tieši ir par smaržu, jo mūsu ožas atmiņa netiek
tik bieži stimulēta un precīzi trennēta. Mūsu smarža pastāvīgi darbojas, bet
mēs gandrīz nekad neizmantojam to kā analītisku maņu, lai atpazītu ožas
signālus, kurus mēs saprotam. Galu galā oža nav vitāli nepieciešama mūsu
ikdienas izdzīvošanai.
5
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Zīm. nr. 5 Ožas epitēlija neironi.

2.8 TAUSTE UN DZIRDE

Ēdot mēs izjūtam arī taktilās izjūtas, kā kraukšķīgs, drupans, gumijots,
gluds, raupjš, graudains un lipīgs. Šīs sajūtas mums rada garšu kārpiņu
nervu gali, kas sniedz informāciju par ēdiena sastāvu un faktūru.
Kožļājot, arī dzirdes uztvertais var liecināt par taktilajām izjūtām, piemēram, ka ēdiens ir kraukšķīgs utt.

2.9 FLAVOUR (no angļu val: garša, smarža)

Sajūtas, kuras tiek piedzīvotas ēdot: garša, trīszaru nervu kairinājums, taustes, ožas un skaņas izjūtas, vispirms ietekmē katrs specifisku smadzeņu daļu,
bet tad sūta signālu smadzeņu garozai, apziņas centram, kur savijas vienotā
sajūtā.
Šī vienotā sajūta, kas rodas kā daudzu maņu orgānu signālu gala produkts,
angļu valodā tiek dēvēta par „flavour”. Latviski visbiežāk to apzīmē ar vārdu
„garša”.
Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) definē „flavour” kā: „kompleksu sajūtu kombināciju: ko veido ožas, garšas un trīszaru nerva uztvērumi
nogaršošanas laikā. „Flavour” var ietekmēt tauste, temperatūra, sāpes vai
kinestētiski efekti.
Garša
Trīszaru
Tauste
Oža
Dzirde

Garša
Trīszaru
Tauste
Oža
Dzirde

Garša
Trīszaru
Tauste
Oža
Dzirde

FLAVOUR

FLAVOUR

Zīm. nr. 6. Sajūtas, ko uztver mūsu maņu orgāni sadarbojas ar dažādām
mūsu smadzeņu daļām, bet tad tās sapulcējas vienkopus smadzeņu garozā, kur tiek radīts smadzeņu garšas attēls, kuru mēs dēvējam par „flavor”.
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3
SAJŪTU CEĻOJUMS – UZDEVUMI
Šajā nodaļā jūs atradīsiet uzdevumus, kas palīdz jums iziet visus sešus
etapus, lai izprastu garšas izcelsmi, kas ir izstrādāti speciāli „Terra Madre”
biedrībai. Katrs paragrāfs ir veltīts atsevišķam maņu orgānam, beigās piedāvājot arī
poli-sajūtu uzdevumu, kas ietvers visas piecas maņas. Uzdevumi vispirms ir izskaidroti
un tad seko tabulas, kas jāaizpilda uzdevuma izpildes laikā. Lai jums veicas!

3.1 GARŠA

GARŠA – Uzdevums nr. 1.
Kāda veida garša jums ir?
Iedzīvotāji dalās divās daļās: degustētāji, kuri ir rūgtumjūtīgi un ne-degustētāji, kuri ir mazāk rūgtumjūtīgi. Vai jūs esat degustētājs vai ne-degustētājs? Vai zinat, ka tas nosaka jūsu ēšanas ieradumus?
Noskaidrosim to kopīgi ar garšu testu.
Jums priekšā ir mazs papīra gabaliņš, kas piesūcināts ar vielu, kas stimulē
skābā uztveri, tioreja. Tagad, iedzeriet mazliet ūdens – tad uzlieciet papīra
gabaliņu uz mēles gala un paturiet to tur 30 sekundes – ar krustiņu apzīmējiet skābuma intensitāti, kuru jūs izjutāt.
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VIDĒJA

INTENSĪVA

- Atveriet 5 nodaļu un paragrāfā 5.1. 1. uzdevumā noskaidrojiet vai jūs esat
degustētājs vai ne-degustētājs un tad izlasiet, kādam ēdienam jūs dodat
priekšroku.
GARŠA – Uzdevums nr. 2.
Nosakiet dažādas garšas
Jums priekšā atrodas piecas numurētas glāzes, kurās atrodas piecas garšas izšķīdinātas ūdenī (cukurs, citronskābe, sāls, glutamāta skābe un hinīna
ekstrakts).
Nogaršojiet katras glāzes saturu pēc kārtas, un atcerieties izskalot muti ar
ūdeni pirms katras nākamās glāzes.
Lejā redzamajā tabulā savienojiet glāzes numuru ar garšas nosaukumu.
Glāze nr.
1
2
3
4
5

Noteiktā garša
Skābs
Rūgts
Salds
Sāļš
Umami

- Dodieties uz 5. nodaļu, rindkopu 5.1. un uzziniet, kādi ir uzdevuma nr. 2.
atrisinājumi.

GARŠA – Uzdevums nr. 3.
Atpazīstiet citas maņas mutē
Jums priekšā ir trīs glāzes, kas apzīmētas ar A, B un C. Tajās ir ar ūdeni
sajaukti mentola, tanīna vai čilli pipara ekstrakti.
Nogaršojiet katras glāzes saturu pēc kārtas, un atcerieties izskalot muti ar
ūdeni pirms katras nākamās glāzes;
Lejā redzamajā tabulā savienojiet glāzes numuru ar garšas nosaukumu.
Glāze nr.
A
B
C

Sajūta mutē
Savelkošs
Svaigs
Pikants

Pabeidziet nogaršošanu un aizpildiet tabulu. 3. uzdevuma pareizās atbildes,
varat atrast 5. nodaļā, rindkopā 5.1.

3.2 REDZE

REDZE – Uzdevums nr. 1.
Redzei ir sava loma!
Jums priekšā atrodas komplekts ar 16 iekrāsotiem, dažādu nokrāsu kauliņiem. Jūsu uzdevums ir salikt izvietot kauliņus no gaišākā uz tumšāko toni,
tādejādi nosakot toņu gradācijas.
Dodieties uz 5 nodaļas rindkopu 5.2, lai uzzinātu, vai esat to paveikuši pareizi.

Kārbiņas nr.
1
2
3

Izskats
Caurspīdīgs
Miglains
Duļļķains

Dodieties uz 5. nodaļas rindkopu 5.2. un uzziniet, kādas ir pareizās atbildes.

3.3 SMARŽA

SMARŽA - Uzdevums nr. 1.
Vai varat noteikt smaržu?
Jums priekšā atrodas sešas kastītes, katrā no tām atrodas kāda smarža.
Pielieciet degunu katrai no kastītēm un ieelpojiet smaržu, kas nāk no cauruma. Tad mēģiniet atminēt kāda smarža atrodas katrā no kastītēm un aizpildiet lejā redzamo tabulu.
Kārbiņas nr.
1
2
3
4
5
6

Smarža
Banāns
Kafija
Kanēlis
Ķiploks
Sīpols
Vaniļa

Atveriet 5. nodaļu, ridnkopu 5.3. un uzziniet pareizās atbildes.
REDZE – Uzdevums nr. 2.
Caurspīdīgs, miglains vai duļķains?
Jums piekšā ir 3 caurspīdīgas kārbiņas, sanumurētas no 1 līdz 3. Pavērojiet
katru no tām un savienojiet apžimējumu ar attiecīgo kārtas numuru.

8

Sajūtu ceļojums – uzdevumi

SMARŽA – Uzdevums nr. 2.
Vai varat noteikt smaržas intesitāti?
Jums priekšā atrodas trīs kastītes, kurās atrodās šķidrumi ar dažādas intensitātes smaržu. Pēc tam, kad esat pasmaržojuši kastīšu saturu, aizpildiet
tabulu, atzīmējot, kurā smarža ir visintensīvākā un, kurā vismazāk.

Kaste

Apraksts

1
2
3

Smaržas intensitāte
Nejūtama
Vidēji stipra
Stipra

Kastītes nr.

Atveriet 5. nodaļu un rindkopā 5.3. pie 2. uzdevuma atradīsiet pareizās
atbildes.

3.4 TAUSTE

TAUSTE – Uzdevums nr. 1.
Tas ir atkarīgs no ādas jūtīguma!
Jums priekšā atrodas trīs kastītes ar caurumiem. Sāciet ar kastīti nr.1., ievietojiet caurumā roku un pataustiet produktu virsmu.
To darot, mēģiniet noteikt virsmas raksturotājus un pierakstīt visus apzīmētājus, kādi jums nāk prātā saistībā ar konkrēto virsmu.
Kad esat pabeiguši aprakstīt 1. kasti, paveiciet to pašu ar 2. un 3. kasti.

Atveriet 5. nodaļu un rindkopā 5.4. pie uzdevuma nr. 1. atradīsiet atbildes.
Piemērs:
Kaste
3

Apraksts
Virsma: nelīdzena, bet gluda, apaļas formas

TAUSTE – Uzdevums nr. 2.
Ēdiena faktūra
Jums priekšā atrodas divas ar burtiem apzīmētas kastes ar caurumu tajās.
Ievietojiet roku caurumā un nosakiet, kādu faktūru jūs sataustat: gumijotu,
elastīgu, grumbuļotu, cietu, jēlu, lipīgu...Aizpildiet lejā redzamo tabulu ar
savu aprakstu.

Kaste

Apraksts

A
B

Dodieties uz 5. nodaļas rindkopu 5.4. 2. uzdevumu un salīdziniet savas
atbildes ar tur minētajām.
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3.5 DZIRDE

Atbildiet uz sekojošajiem jautājumiem:

DZIRDE – Uzdevums nr. 1.
Vai jūs ēdat arī ar ausīm?
Jums priekšā atrodas sešas numurētas audio iekārtas, kas savienotas ar
austiņām. Vienlaicīgi uzlieciet vienas austiņas. Vai varat noteikt, kas tā par
skaņu?
Lejā redzamajā tabulā uzrakstiet tās skaņas, kuras jūs atpazināt.

1 - Kādas sajūtas jūs atpazīstat mutē, kad esat nogaršojuši glāzi 1P?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2 - Kādas sajūtas jūs atpazīstat mutē, kad esat nogaršojuši glāzi 2P?
Nr

Atpazītā skaņa

_______________________________________________________

1

_______________________________________________________

2

_______________________________________________________

3
4

3 - Kurš šķīdums ir vairāk savelkošs?

5
6

Dodieties uz 5. nodaļu, kur rindkopā 5.5. variet salīdzināt atbildes.

3.6 POLISENSORĀ UZTVERE

POLISENSORĀ UZTVERE - Uzdevums nr. 1.
Kādu sajūtu jūs jūtat mutē?
Jums priekšā ir divas glāzes apzīmētas ar 1P un 2P, kurās atrodas šķīdums
ar tanīniem. Vienā no glāzēm atrodas arī mazliet pektīnu, kas biezina ūdeni.
Nogaršojiet abu glāžu saturu, atceroties izskalot muti pirms katras nogaršošanas.

❏
❏
❏

Glāzē 1P
Glāzē 1P
Glāzē 1P un 2P, tas ir vienādi

Dodieties uz 5.nodaļu un rindkopā 5.6. atrodiet pareizās atbildes.

10

Sajūtu ceļojums – uzdevumi

4
NOGARŠOŠANA
Mēs lietojam raksturotājus (deskriptorus), lai aprakstītu to, ko mēs ēdam.
Šie raksturotājus ir sekojoši:
• 5 garšas izjūtas – salds, sāļš, skābs, rūgts un umami,
• smaržas – smaržu sarežģītība, smaržu intensitāte, atpazīstamu smaržu
noteikšana, tādu kā augļu smarža, grauzdēta smarža un pēcsmarža
(laiks, cik ilgi smarža saglabājas mutē);
• trīszaru nervu kairinājums (pikants) un faktūra (gluds, raupjš);
skaņas (kraukšķīgs) un vizuālais (krāsa, caurspīdīgums).
Lai pārbaudītu savas maņas, jūs nogaršosiet trīs dažādu veidu ābolus un trīs
dažādu veidu šokolādes.
Nogaršojiet vispirms mazu gabaliņu no katra produkta. Jums jāizgaršo tie
lēni, koncentrējoties uz visām tām sajūtām, ko izjūtat un, kas atbilst garšai,
smaržai, taustes saūtai .
Sekojiet audio instrukcijai un aizpildiet tabulu. Iespējams, ka jūs varat izdomāt vairāk apzīmējumus ar kuriem raksturot ēdienu, bet mēs lūdzam izvēlēties tikai piecus, kuri jums šķiet visnozīmīgākie.

4.1 ĀBOLU NOGARŠOŠANA

Pirms sākt, iedomājaties piecus organoleptiskus apzīmētājus (deskriptorus),
kas jūsuprāt raksturo ābolu kā tādu. Tie var būt apzīmētāji, kas attiecas
uz garšu, tausti, faktūru, trīszaru nervu kairinājumu vai redzi. Palīdziet sev,
nogaršojot mazu gabaliņu no katra ābola.
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Jums ir dažas minūtes, lai izvēlētos 5 apzīmētājus.
1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
Mēs esam izvēlējušies 5 apzīmētājus, lai palīdzētu jums nodefinēt vienkāršu,
bet atbilstošu ābola profilu: rūgtums, saldums, sulīgums, kraukšķīgums un
smaržas intensitāte. Lūdzu izmantojiet tos nākamajā uzdevumā, nogaršojot
trīs ābolu pēc kārtas. To darot, mēģiniet noteikt, kurš ir vissaldākais, vissulīgākais, kraukšķīgākais un kuram piemīt visintensīvākā smarža. Ar x apzīmējiet atbilstošo ailīti.
Atverot 6. nodaļas rindkopu 6.1. jūs uzzināsiet pareizās atbildes.
Ābola šķirne
1. Golden Delicious
2. Granny Smith
3. Grigia di Torriana

Skābums

Saldums

Sulīgums

Kraukšķīgums

Smaržas
intensitāte

Kāds no āboliem varēja neuzrādīt maksimālo pakāpi nevienā no raksturojumiem, bet būt ar vissabalansētāko un jums konkrēti vispatīkamāko garšu.
Tas atkarīgs no personīgās gaumes un „ēdiena atmiņām”, kas jums ar to
saistās.
Lūdzu uzrakstiet jums vispatīkamākā ābola šķirni:
________________________________________________________

4.2 ŠOKOLĀDES NOGARŠOŠANA

Iedomājaties piecus apzīmētāju, ar kādiem jūs raksturotu šokolādi. Tad pāršķirot lappusi, varēsiet tos salīdzināt ar tiem, kurus esam izvēlējušies mēs.
Nogaršojiet mazu gabaliņu no katras šokolādes, lai sev palīdzētu. Jums ir
dažas minūtes, lai pierakstītu jūsu piecus šokolādes apzīmētājus.

Šokolādes šķirne

Rūgtums

Saldums

Skābums

Blīvums

Smaržas
intensitārte

A. Tumšā Novi
B. Tumšā Lindt
C. Tumšā Domori
Atveriet 6. nodaļu, rindkopā 6.2. atradīsiet mūsu piedāvātos risinājumus.
Tāpat kā uzdevumā ar āboliem var būt grūti kategorizēt katru no šķirnēm
izmantojot piecus apzīmētājus, bet lūdzam jus izvēlēties to šķirni, kas jums
patika vislabāk.
Uzrakstiet, kura šokolādes šķirne jums patika vislabāk:
_______________________________________________________

1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
Esam izvēlējušies piecus apzīmētājus, lai jums palīdzētu: rūgts, salds, skābs,
blīvums un smaržas intensitāte. Tagad nogaršojiet trīs dažādo šokolāžu gabaliņus pēc kārtas. To darot, mēģiniet noteikt, visrūgtāko, vissaldāko, visskābāko (pat ja neesam pieraduši noteikt šokolādes skābumu, tas ir svarīgs
šokolādes raksturotājs), visblīvāko (vai šokolāde vienmērīgi izklājas mutē,
vai tā ir granulēta vai gluda), visspēcīgako smaržu (smaržu, kas izplūst gaisā
jums kožļājot šokolādi).
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5
UZDEVUMU ATRISINĀJUMI
Šajā nodaļā jūs atradīsiet trešās nodaļas uzdevumu risinājumus, kas sagrupēti rindkopās ar attiecīgiem nosaukumiem.

5.1 GARŠA

Garša – RisinājumI uzdevumam nr.1. – Kāda veida garša jums piemīt?
Jūs esat ne-degustētājs, ja ievilkāt krustiņu šajā ailītē.

MINIMĀLA
VIDĒJA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTENSĪVA

Ne-degustētājiem ir tieksme pēc rūgtiem un ļoti saldiem ēdieniem, lietot
daudz salātu mērces, un viņiem garšo pikants ēdiens, ieskaitot tādu, kas
satur ķiplokus un sīpolus.
Jūs esat degustētājs, ka ievilkāt krustiņu šajā ailītē:

MINIMĀLA

13

VIDĒJA
INTENSĪVA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Degustētājiem parasti negaršo rūgti ēdieni, tādi kā brokoļi, kāposti, cigoriņi,
redīsi, kafija bez cukura, alus, toniks, greifrūti, aknas utt.
Visbiežāk degustētāji ir īpaši jūtīgi pret pikantumu. Salātu mērci lieto maz un
nav tik lielā sajūsmā par saldumiem.
GARŠA - Risinājumi uzdevumam nr.2 – Nosakiet dažādas garšas
Glāzes nr.
1
2
3
4
5

Noteiktā garša
Glāze
Rūgts
Salds
Sāļš
Umami

GARŠA - Risinājumi uzdevumam nr.3 – Atpazīstiet citas sajūtas mutē
Glāze
A
B
C

Sajūtas mutē
Savelkošš
Svaigs
Pikants

5.2 REDZE

SMARŽA – Risinājumi uzdevumam nr.2 – Vai varat noteikt smaržas intensitāti?

REDZE - Risinājumi uzdevumam nr.1 – Redzes loma
Kad esat izvietojuši kauliņus pēc toņu gradācijām, apgriežiet kasti otrādāk
un pārbaudiet vai esat salikuši kauliņus pareizi, vadoties pēc numuriem uz
kastes malas. Ja kādi kauliņi ir novietoti nepareizi, jūs viegli varat tos pārvietot, sekojot numuriem, lai iegūtu pilnīgu pareizo skatījumu uz toņu gradācijām.
REDZE - Risinājumi uzdevumam nr.2 – Caurspīdīgs, miglains vai duļķains?

Smaržas intensitāte

Kārbiņas nr.

Nejūtama

3

Vidēji stipra

2

Stipra

1

5.4 TAUSTE

TAUSTE - Risinājumi uzdevumam nr.1 – Cik jūtīga ir jūsu āda?
Kārbiņas nr.
1
2
3

Ārējais izskats
Caurspīdīsg
Miglains
Duļķains

5.3 SMARŽA

SMARŽA – Risinājumi uzdevumam nr.1 – Vai varat noteikt smaržu?

Kārbiņas nr.
1
2
3
4
5
6

Saturs
Banāns
Kafija
Kanēlis
Ķiploks
Sīpols
Vaniļa

Kaste

Apraksts

Produkts

1

nevienmērīgi apaļš, ābola lielumā, ciets,
gluda virsma, ko raksturo berze

Ābols

2

ovāla forma, olas lielumā, ciets, bet var saspiest,
raupjš, sauss.

Kivi

3

cilindra forma ar smailu galu, ieapaļš, gara forma.
Ciets, gluda virsma, neregulāra forma un raupjums, auksts.

Burkāns

TAUSTE - Risinājumi uzdevumam nr.2 – Ēdiena faktūra
Kaste

Apraksts

Produkts

A

Gumijots

Gumijas bumbiņas

B

Jēls

Jēla mīkla
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5.5 DZIRDE

DZIRDE - Risinājumi uzdevumam nr.1 – Vai ēdat arī ar ausīm?
Nr.

Noteiktā skaņa

1

Dārzeņu griešana

2

Cepšana / čurkstēšana

3

Olas pārsišana

4

Ūdens vārīšanās

5

Galda klāšana

6

Pudeles atvēršana

5.6 POLISENSORĀ UZTVERE

POLISENSORĀ UZTVERE - Risinājumi uzdevumam nr. 1
Kādu sajūtu jūs jūtat mutē?
1 un 2 – Sajūta, ko jums mutē rada divu ūdens un tanīnu skābes sajaukumu
šķīdumi ir SAVELKOŠA.
3 – Šķīdumam glāzē ir pievienoti tikpat daudz tanīnu, bet pektīni, kas atrodas pirmajā glāzē mazina savelkošo sajūtu, kā rezultātā otrais šķidums ir
mazāk muti savelkošs.
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6
NOGARŠOŠANAS ATRSINĀJUMI
6.1 ĀBOLU NOGARŠOŠANA
Ābolu šķirne

Skābums

1. Golden Delicious
2. Granny Smith
3. Grigia di Torriana

Saldums

Sulīgums

X

X

X

Kraukšķīgums

Smaržas
intensitāte

X
X

A.
Skābums

B.
Saldums

C.
Sulīgums

D.
Kraukšķīgums

E.
Smaržas
intensitāte

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

Ābolu šķirne

X
Golden Delicious profils (1)
Mēs esam nogaršošanas rezultātā izveidojuši
diagrammu, novērtējot to deskriptorus 1
(minimums) un 5 (maksimums). Rzultāti
ir redzami piecstūru grafikā kreisajā pusē,
kur katra ass pārstāv vienu no deskriptoriem. Skaitliskā vērtība, ko jūs redzat grafikā
rāda mūsu rezultātus, kas iegūti katra ābola
nogaršošanas laikā (vertikālā piecstūra burts
= deskriptora burts grafika aprakstā).
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Granny Smith profils (2)
5

Grigia di Torriana Profils (3)

A

A
5

4

4

3

3

2

E

B

1

2

E

B

1

0

0

pilsētas, kur šķirne tiek audzēta un, kur ir tās izcelsmes vieta. Ābelēm ir
agra ziedēšanas sezona, tās zied jau otrajā aprīļa nedēļā un tādejādi ābolus
novāc jau otrajā oktobra dekādē. Auglim ir mazliet saplacināta āriene, tas ir
vidēja izmēra, īss un vidēji īss kātiņš, raupja miza, 100 % rūsgana nokrāsa ar
palielām atverēm mizā. Tā mīkstums ir ar raupju faktūru, tas garšo mazliet
skābeni un maigi un tā krāsa ir krēmīgi balta.

6.2 ŠOKOLĀDES NOGARŠOŠANA
D
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C

D

C

Informācija par 3 āboliem:
• Golden Delicious (1): Auglis (kurš tikko ir noplūkts no ābeles) ir ļoti salds,
gandrīz līdzinās garšai, kas rodas ēdot cukurniedri. To var izmantot kā deserta, tā citu ēdienu pagatavošanai, tam ir arī pievilcīga āriene – nokrāsa patiešām ir zeltaina (golden – zelta), ja vien auglim ir ļauts nobriest ābelē. Daži
nogaršotāji tomēr raksturo Golden Delicious kā pārāk cukurotu, maigu un
garlaicīgu. Golden Delicious labi aug siltā un mierīgā mikroklimatā. Golden
Delicios ābolus, kas bieži ir atrodami lielveikalos, var raksturot kā graudainākus un mīkstākus kā Granny Smith ar saldāku sabalnsētāku garšu un kā
tādus, kas rada bagātāku faktūras sajūtu mutē.
• Granny Smith (2): Šķirne ieguvusi popularitāti 19. gadsimtā Austrālijā un
to veicinājusi Marija Anna Smita. Vēlāk šķirne iegūst viņas vārdu. Šīs šķirnes
āboli ir vieni no visbiežāk sastopamajiem lielveikalu piedāvājumā un viena
no pirmajām starptautiski izplatītajām šķirnēm, kas izskaidrojams ar šķirnes
īpašībām. Cietā miza un apbrīnojamais uzglabāšanas ilgums rada iespēju tos
transportēt pa visu pasauli. Lai šķirnes āboli kārtīgi nogatavotos, tiem ir nepieciešams karsts klimats. Ābolam raksturīgajai zaļajai mizai ir nepieciešams
siltu dienu un nakšu līdzsvars. Pietiek ar vienu vārdu, lai raksturotu Granny
Smith garšu: skābens. Tas ir kraukšīgs, ciets ābols ar ļoti izteiktu garšu, lai
gan tas nav ne ļoti salds, ne aromātisks.
• Grigia di Torriana (3): tiek saukts arī par Grey Pippin ābolu no Torianas
(3): Šī senā Piedmontese mantojuma šķirne ir ieguvusi savu nosaukumu
no tās mizas raksturojuma, pilnībā rūsganas, un no tāda paša nosaukuma

Nogaršošanas atrsinājumi

Šokolādes šķirne
A.

Tumšā Novi

B.

Tumšā Lindt

C.

Tumšā Domori

Rūgtums

Saldums

Skābums

Konsistence

Smaržas
intensitāte

X

X

X
X

X

Tabulā, kas redzama lejā, mēs esam nogaršošanas laikā novērtējuši šokolādi
ar atzīmēm no 1 līdz 5. Mūsu mērķis novērtējot dažādu garšu intensitāti ar
cipariem bija radīt pamantu tālāk sekojošajam grafikam – piecstūrim. Piecstūra virsotnes skaitlis atbilst īpašībai, kas norādīta zem tā paša numura
tabulā.
Šokolādes šķirne

A.
Rūgtums

B.
Saldums

C.
Skābums

D.
Konsistence

E.
Smaržas intensitāte

A.

Tumšā Novi

4

3

2

3

4

B.

Tumšā Lindt

4

3

4

2

3

C.

Tumšā Domori

3

3

2

5

5

Novi profils (A)
5

Lindt profils (B)

A

A
5

4

4

3

3
2

2

E

B

1

E

0

0

D

B

1

C

D

		

C

Domori profils (C)

vienmērīgi izklāt muti. Laboratorijas eksperimenti pierādīja, ka šai šķirnei
ir paaugstināts kušanas slieksnis, kas nozīmē, ka ir jāpielik lielākas pūles, lai
šokolāde vienmērīgi „izplestos” mutē salīdzinot ar citiem šokolāžu veidiem.
Šķirne tiek veidota no „Sur del Lago”kakao, aromātiskā Venecuēlas trinitario
kakao, kas izskaidro šokolādes intensīvo aromātu, ar saldām un noapaļotām
aromāta notīm, vaniļa nav pievienota, smarža rodas tikai no šokolādes, kas
apliecina šokolādes augsto kvalitāti. Saldā smarža var likt domāt, ka šokolādes ir saldāka kā tā patiesībā ir (lai gan tā var likties saldāka, tai ir pievienots
tikpat daudz cukura kā Tumšajai Lindt šokolādei). Šokolādes ražotājs ir Domori (Nona, Turīna – Itālijā).
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Informācija par šīm šokolādes šķirnēm:
• Tumšā Novi (A): šokolāde 72% (šis procents norāda kopējo kakao daudzumu produktā, proti ko satur kakao masa un kakao sviests).Pārējās sastāvdaļas ir cukurs, kakao pūderis un aromatizētāji. Tas ir sintētisks aromatizētājs
(vanilīns), kas ir vaniļas ekstrakts, kuru ir viegli noteikt nogaršošanas laikā, jo
tam ir intensīvs aromāts, diezgan uzmācīgs, mākslīgs un vienveidīgs. Daudz
patīkamākas un sarežģītākas garšas iegūst no vaniļas pupiņām.
• Tumšā Lindt (B): augstākās kvalitātes šokolāde, 70 % kakao. Šokolādes
sastāvdaļas: kakao, kakao sviests, cukurs un Burbonu vaniļas pupiņas. To
ražo Šveices kompānija, Lindt un Sprungli. Tai piemīt sakidri sajūtams skābums un noturīgs rūgtums (kas raksturo visas 70 % šokolādes). Vaniļas „flavour” ir vidēji izteikts.
• Tumšā Domori (C): 70% šokolāde, sastāvē ir kakao un cukurniedre. Šokolādes nav pievienots sviests, kas palielina viskozitāti, kas ļauj šokolādei
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7
UZDEVUMU RECEPTES
Šajā nodaļā jūs atradīsiet dažus ieteikumus, kā sagatavot un prezentēt uzdevumus.

GARŠA

GARŠA - Uzdevums. Nr. 1.
Papīrus var pasūtīt HYPERLINK „http://www.carolina.com”
www.carolina.com
Produkts: Thiourea Papīrs sastāv no 100 lapiņām (tās var pārplēst uz pusēm)
Produkta numurs: 174030
Cena: $ 4.10
GARŠA – Uzdevums nr. 2.
SALDS
Pudele/ glāze nr. 1.: ūdens un cukura šķīdums
Izšķīdiniet 8 tējkarotes cukura 1 litrā minerālūdens.
SKĀBS
Pudele/glāze nr.2: ūdens un citronskābes šķīdums
Ižšķīdiniet 1 tējkaroti citronskābes 1 litrā minerālūdens
Alternatīvs variants:
Izmantojiet citrona sulu.
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UMAMI
Pudele/glāze nr.3.: ūdens un glutamāta skābes šķīdums
Ižšķīdiniet 1, 5 tējkarotes glutamāta skābes 1 litrā minerālūdens.
Alternatīvs variants:
Izmantojiet sojas mērci vai liellopu buljonu.
SĀĻŠ
Pudele/glāze$: ūdens un sāls šķīdums
Izšķīdieniet 3 tējkarotes sāls 1 litrā minerālūdens.
RŪGTS
Pudele/glāze 5: ūdens un hinīna ekstrakta šķidums
Izšķīdiniet 4 tējkarotes hinīna ekstrakta 1 litrā minerālūdens
Alternatīvs varianti:
Aptiekās pieejamais 0.8. g kofeīna šķīdums vai 1 tējkarote šķīstošās kafijas
izšķīdināti 1 litrā minerālūdens.
GARŠA – Uzdevums nr. 3.
SAVELKOŠS
Pudele/ glāze A: Tanīnu skābes un ūdens šķīdums.
Izšķīdiniet 3 tējkarotes tanīnu šķīduma 1 litrā minerālūdens.

Alternatīvi varianti:
Izmantojiet artišokus vai negatavus hurmas augļus.
PIKANTS
Pudele/glāze B: kajēna piparu pulvera un ūdens šķīdums
Izšķīdiniet 1 tējkarotes kajēnas piparu pulvera 1 litrā minerālūdens.
SVAIGS
Pudele/glāze C: ūdens un piparmētru ēteriskās eļļas šķīdums
1 litrā minerālūdens iepiliniet 1 vai 2 pilienus piparmētr ēteriskās eļļas.

REDZE

REDZE – Uzdevums nr. 1.
Dažāsu nokrāsu kauliņi.
Kur tos iegādāties:
Compagnia Ottica Italiana SNC Via Pagini 10, 20131 Milāna, Itālija
Tel: +390292526650; epasts: „mailto:info@coivision.com” info@coivision.com
Alternatīvs variants:
Sagriziet gabaliņos dažādu nokrāsu papīrus.
REDZE – Uzdevums nr. 2.
Mazā kastīte 1
150 ml ūdens un 1 tējkarote talka
Mazā kastīte 2
150 ml ūdens
Mazā kastīte 3
150 ml ūdens un šķipsniņa talka

SMARŽA

SMARŽA – Uzdevums nr. 1.
Jums nepieciešama necaurspīdīga kaste, kuru var atvērt ar caurumu (-iem),
lai smaržas varētu sajust, bet kastes saturs nebūtu redzams. Piemēram var
izmantot metāla tējas bumbu, necaurspīdīgu glāzi, kas pārklāta ar folliju,
kurā izveidoti caurumiņi, sālstrauku.
Pārliecinieties, ka trauka iekšpuse ir tīra un ievietojiet tur sekojošus produktus, sekojot norādītajiem kritērijiem:
auglis, svaigi sagriezts, bieži jāatjauno;
kafija: svaigi grauzdētas kafijas pupiņas;
vaniļas pupiņa vai kanēļa standziņa: salauzts gabaliņos;
sīpols vai ķiploks: sagriezts gabaliņos
Aizveriet trauku.
SMARŽA – Uzdevums nr. 2.
Sagatavojiet 3 augšpušē atvērtus traukus. Pārliecinieties, ka tie ir kārtīgi
iztīrīti un tad sanumurējiet no 1 līdz 3.
Katrā no tiem ievietojiet (sekojot zemāk redzamajam plānam), dažādus
ūdens un piparmētru šķīdumus (vai citus).
Ppiarmētru un ūdens šķīdumam mēs iesakām sekojošas proporcijas.
Sagatavojiet 1 litru ūdens un 10 pilienus piparmētru ekstrakta.
Trauks 1:
150 ml šķīduma
Trauks 2:
150 ml ūdens plus 3 tējkarotes šķīduma
Trauks 3:
150 ml ūdens un 1 tējkarote šķīduma
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TAUSTE

TAUSTE – Instrukcijas lai sagatavotu uzdevumu nr.1
Sagatavojiet „maģiskās” kastes – variet izmantot kartona kastes, sākot no
vidēja izmēra (30cmx20cmx20cm) un izveidojiet tajā caurumu, kurā ir iespējams ievietot roku. Ar līmi vai līmlentu piestipriniet pie cauruma augšpuses
materiālu, kas aizsedz skatu uz kastā atrodošos priekšmetu.
Pirms uzdevuma sākšanās, lūdzu ievietojiet objektus kastēs. Kastē nr.1, ābolu. Kastē nr.2. – kivi. Kastē nr.3. – burkānu.
Palūdziet dalībniekus, lai viņi ieliek roku katrā kastē pēc kārtas un tad aizpilda darba lapu. Protams, jūs varat izmanot arī citus augļus un dārzeņus, tāpat
kā garšaugus vai pulverveidīgos ēdienus, tādus kā kafija vai milti.
TAUSTE – Instrukcijas, kā sagatavot uzdevumu nr.2
Izmantojiet to pašu „maģiskās” kastes, kuras uzdevumā nr.1. Šoreiz kastēs
ievietojiet dažādas faktūras ēdienus, piemēram: gumijas bumbiņas vai jēlu
mīklu.

DZIRDE

DZIRDE – Instrukcijas, lai sagatavotu uzdevumu nr.1
Ēdiena gatavošanas laikā tiek ierakstītas skaņas, kas pēc tam tiek atskaņotas izmantojot ipod vai kādu citu atskaņošanas ierīci. Mēs ierkastījām sekojošas skaņas: ūdens vārīšanās, kāda produkta cepšanās, nazis griež, olas
pārsišana, pudeles atkorķēšana un galda klāšana.

POLISENSORĀS SAJŪTAS

POLISENSORĀS SAJŪTAS – Uzdevums nr.1
Paņemiet 2 pudeles vai traukus, kurās katrā var ieliet vismaz 1 litru škidruma
un apzīmējiet tās ar 1P un 2 P.
Trauks 1P:
Uzkarsējiet litru ūdens gandrīz līdz vārīšanās temperatūrai un lēni pievienojiet tējkaroti pektīna.Maisiet to lēni, lai nerastos kunkuļi. Kad tas ir izdarīts,
pievienojit tējkaroti tanīna skābes.
21

Uzdevumu receptes

Trauks 2P
Pievienojiet tējkaroti tanīna skābes litram ūdens.
Alternatīvs variants:
Polisensorās izjūtas: nosakiet smaržas: nogaršojiet ēdienu ar un bez ožas.
Jums nepieciešami divu veidu augļi, kas ir vienādā gatavības pakāpē un vienādā temperatūrā (ābols, bumbieris, persiks...). Nogaršojiet šos augļus, ar
aizspiestu degunu. Vai ir iespējams atpazīt šos divus augļus? Paostiet augļus.
Vai ir iespējams atpazīt augļus, izmantojot tikai degunu, bez nogaršošanas.
Vēlreiz nogaršojiet augļus, šoreiz ar atvērtu degunu.

NOGARŠOŠANA

Nogaršošanai mēs izmantojām trīs šķirnes ābolu un trīs šķirnes tumšās šokolādes. Ja minētās šķirnes nav pieejamas, varat tās aizstāt ar produktiem,
kam ir līdzīgi raksturojumi. „Grigia di Torriana” vietā varat izmantot „Renetta” vai kādu vietējo ābolu šķirni. Šajā gadījumā ābola profils (sk. Lpp. 17)
var mainīties.
Domori šokolādes šķirnes vietā varat izmantot kādu citu ar ne- rūpnieciskā
veidā izgatavotu šokolādi. Šajā gadījumā šokolādes profils (sk.lpp. 18) var
mainīties.
Katram nogaršotājam jāsaņem šķīvis ar gabaliņu vai šķēli katra ābola un
gabaliņu no katras šokolādes. Āboli pēc sagriešanas līdz nogaršošanas sākumam var oksidēties – piem: mazliet apbrūnēt, tas nekas. Nepievienojiet
nekādā gadījumā nekādus antioksidantus, kā citronu vai skābi, jo tas ietekmēs ābola garšu.
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