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Увод
1.1 Защо да възпитаваме сетивата?
Има ли смисъл, здрав смисъл, да ти хрумне... Това са само някои от ежедневните фрази, които подчертават значението на сетивата за нашата
ориентация. Тази ориентация има решаващо значение за това как определяме своя потребителски избор и нашия стил на живот.
Днес ние знаем, че възприятията, които идват от сетивните стимули
имат, като правило, влияние върху нашите емоции, нашето съзнание
и нервната ни система. Тези възприятия съществуват още в майчината
утроба, в най-ранните етапи на нашия живот. Ден след ден, посредством
нашите сетива, ние получаваме постоянни усещания, породени от средата и от културата, в които сме потопени. Тези усещания определят
и структурират връзките, които възникват в нашия мозък и в нашата
памет.
Следователно, опитът има огромна структурираща роля. Той може да
създаде, засили или отслаби синапсните и рефлекторните дъги в мозъка,
като по този начин въздейства силно върху създаването и възстановяването на невронната мрежа, което от своя страна определя човешката
индивидуалност, нашия избор и нашите вкусове. Създадените връзки са
уникални, неповторими и изключително индивидуални. Затова възприятията са строго субективни, което потвърждава факта, че природата
„поощрява” разнообразието. В същото време заобикалящата ни среда
създава общи пътища, които предпоставят близостта и способността за
споделяне между хората.
Колкото по-богат е опитът на човек, толкова по-голяма е вероятността
той да се превърне в балансирана личност, която може да постигне равновесие в един сложен свят от социални връзки и потребителски навици. Също така, голямото разнообразие от стимули дава възможност да
се запазят индивидуалните разлики, които са жизнено важни както за
биологичното, така и за социалното и културното развитите на човека.
Глобализацията и моделът на живот в Западното общество разширяват своите хоризонти – помислете само за развитието на средствата за
транспорт и информационен обмен. В същото време този процес създава опасност от ограничаване на съществуващото разнообразие, което
ще ни лиши от сетивни възприятия и може да има непредвидимо въздействие върху развитието и равновесието в света.
Важен фактор за това несъмнено е нашето постоянно отдалечаване
от природата и нейния ритъм, отразяващ хилядите различни аспекти,
свързани с климата, растителността, багрите и ароматите, които контрастират на все по-идентичните, безлични и стандартизирани условия
на градската среда. Според някои антрополози, например, замърсяването в големите градове може да доведе да вид апнеа (временно спиране на дишането), което от своя страна може да причини прогресираща
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загуба на обонянието. Същото се отнася и за храната. Повтарящият се и
винаги еднакъв вкус на промишлено произведената храна, в съчетание
с повсеместната свръх употреба на подсладители
сол и изкуствени аромати води до прогресираща загуба на вкусова
чувствителност, което от своя страна води до повишената употреба на
тези добавки. В крайна сметка се стига до намаляване на чувствителността, което пък ни лишава от способността да разпознаваме и ценим
разнообразието от аромати на много „естествени” храни, като местните
сезонни плодове и зеленчуци например. Твърде често те са пренебрегвани за сметка на безвкусните оранжерийни плодове и зеленчуци. Цената
е твърде висока. Ние рискуваме да се превърнем в потребители-роботи,
водени от сетива, които все по-трудно могат да ни помагат да правим
своя избор.
Първата стъпка, за да си върнем почвата под краката, е да преоткрием
природата като първоизточник на всичко, което ни заобикаля, включително и технологичните постижения. Това ще доведе до възстановяването на множеството стимули, които са необходими за съживяването на
нашите сетива, а от там на нашите чувства и мисли.
Семинарите за възпитаване на сетивата, които предлагаме на следващите страници дават възможност на участниците в тях да се включат в
едно пътешествие в света на сетивата в защитена среда. Тези експерименти ще им помогнат да разпознават и разбират сетивните стимули и
да преминат към съзнателен избор на своята храна. Местната храна има
водеща роля в това познавателно пътешествие, защото нейното качество е отражение на културата, която е довела до производството й, както
и на връзките й с една балансирана екосистема. Семинарите са началото
на един път, който води до възпитанието на отговорност за опазване
на природата и изграждането на среда, която е богата на хармонични
стимули.
Ние се надяваме, че тези семинари ще възпитат по-голяма отговорност
дори у най-малките участници в тях, така че те да използват своите тренирани сетива за оценка на последствията, които нашият избор има за
тяхното бъдеще. Така ще можем заедно да посрещнем предизвикателствата на нашата среда и общество, които определят нашето столетие.
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2 Cеминари за възпитание
на вкуса
2.1 Методология
2.1.1 Обучение и промяна посредством опита
Семинарите, които ние предлагаме, са преди всичко място за обучение
и споделяне между участниците. Така че това, което има значение не е
физическото място на провеждането им – това може да стане навсякъде, дори на открито - важна е точната методология. Тя е базирана
на използването на личния опит, сътрудничеството и радостта от съвместната работа. Знанията, придобити след семинара, позволяват на
отделните участник да пренастрои своята сетивна памет. Това се случва
след цяло едно пътешествие, което тръгва от усещанията към емоциите, включвайки лидерски, творчески и интуитивни нагласи и води към
разбирането на някои механизми, които регулират потребителския ни
избор и допринасят за неговото обновяване.
Семинарите са място, където се поощрява разнообразието и уникалността, резултат от опита на всеки участник, без да изискват заучаването
на предварително подготвени отговори. Напротив, при тях индивидуал-ността се разглежда като наследство, което обогатява колективния
опит. Това е особено полезно за младите участници в семинарите. Важно е да се отбележи, че потребителските навици на хората, всъщност
са неотменна част от системата на техните възприятия. Поради това не
е възможно те да бъдат пренебрегнати, те постоянно се обогатяват и
обновяват с натрупването на повече опит. Така всеки участник се явява
главен герой в своето индивидуално образователно пътешествие, като
в него следва определени правила и споделя мнението си с останалите
участници по този начин допринася за колективното общуване.
2.1.2 Упражнения и подходи
Познатото и новото
Упражненията се основават на личния опит и включват елементи, които са познати дори на малките деца (леки закуски между основните хранения, бързо хранене (фаст-фуд), домашните навици, рекламата) и елементи, които са малко познати на тяхното сетивно възприятие за света
(дегустация на местни и фермерски храни). Това възбужда интереса и
изключва подозренията, които биха могли да доведат до отказ от упражнението.
Простото и сложното
Опитите започват с малки, елементарни и обозрими ситуации, които постепенно се развиват, така че да включат сложните екосистеми, местата
на производство и потребление, които са част от нашето ежедневие.
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Свързване и интегриране на отделните етапи
Всяко упражнение може да бъде изпълнено самостоятелно, но е препо-
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ръчително обединяването им в едно по-обширно пътешествие, което
включва няколко етапа.
Този подход позволява по-задълбочено изследване на различните сетивни възприятия по време на провеждане на опитите, първоначално поотделно, а след това и в група, като се сглобяват усещанията от различните
сетивни органи. Във всеки случай няма крайна точка, която трябва да
се достигне. Сетивното образование е пътешествие, което продължава
през целия ни живот и всеки отделен стимул е част от процеса на изучаване. Колкото по-последователни, комплексни и повтарящи се са тези
стимули, толкова по-голям ефект ще имат те в процеса на промяната на
човешките възприятия.
Повтаряне на опита
Повтарянето на наученото е много полезно по време на семинарите и
извън тях (например у дома). Това дава възможност на участниците да
допринесат за тяхното обновяване чрез постигнатото по време на самите семинари, като по този начин те стават все по-активна страна в тяхното планиране. За да се затвърди получената информация е полезно
участниците да се поощряват да разработват различни интерпретации
на упражненията и да ги разглеждат от различни ъгли. Допълнителните
упражнения, които следват след всеки опит са разработени именно с
тази цел.
Първо разбери после преподавай...
Преди да се предложат упражненията на участниците в семинара е добре ръководителят да премине поне по веднъж през всички етапи на
курса (за предпочитане с помощта на външен наблюдател), за да може
той да разбере добре целите, които се преследват.
2.1.3 Речник ов запас за разбиране и споделяне
За правилното формулиране, изпълнение и разбиране на упражненията
е необходимо обогатяване на речниковия запас с думи, които ще подпомогнат описанието на собствените възприятия на участниците. Това ще
им даде възможност те да сравняват и разграничават общото и частното, което ще помогне за развитието на тяхната способност за логично и
критично мислене.
В началото е необходимо участниците да оценят своя речников запас и
да разкажат за своите възприятия, използвайки нови думи. Всеки трябва
да изрази своите собствени усещания без каквато и да е предварителна
оценка от страна на другите участници или ръководителя на семинара.
Едва след обогатяването на индивидуалния речников запас може да се
търси общ език между участниците посредством обмен и сравняване на
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данните, което ще даде възможност за съвместното използване на резултатите от експеримента. Колективната оценка е важна стъпка в това
познавателно пътешествие, тъй като тя помага да се преодолеят границите на субективните усещания и вкусове и позволява да се направи
безпристрастна оценка на качествата на дадения продукт.
Използването на резултатите от колективната оценка ще доведе до разбирането, че някои неприятни в началото храни всъщност имат много
високо качество, а някои много популярни храни имат твърде ниско качество.
Съзнателното споделяне на впечатления между участниците има голямо
значение за развиване на способността им да водят диалог с другите
хора. Това е
основния начин, по който се учим да противостоим на възникващите
предизвикателства в съвременния потребителски свят.
Няколко съвета:
Уточнете в групата значението на всеки термин.
• Използвайте точни термини при описанието на сетивните характеристики.
• Придържайте се към избрания словесен запас по време на семинара,
като избягвате синоними.
• Не използвайте думи, свързани с усещане за удоволствие или субектив
• ни усещания («Аз обичам », «Аз не обичам»). Използвайте само термини,
• които са обсъдени в групата.
В края на всяка глава от помагалото е даден речник на термините, кои то
се отнасят към разглежданите усещания (Виж Каре «Описание с помощта на…»). Направете упражненията и игрите с различно ниво на сложност, като по този начин ще можете да обогатите речника на групата в
зависимост от нейната възраст.
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2.1.4 Познание посредством сетивата
Възприятието на околната среда, включително и на храната, е винаги
свързано с временно активиране на множествени сетивни стимули, които в последствие се интерпретират на базата на минал опит.
Когато става дума за храната например, въпреки че едно сетиво може
да доминира над останалите, възприятието, което достига до нас е резултат от комбинираното действие на сетивата. Това, заедно с нашата
култура, свързана със заобикалящата ни среда, определя нашия избор.
Все пак, за да оценим качествата на дадена храна, е необходимо да научим как да разбираме сетивните стимули поотделно и да разберем
някои от механизмите, чрез които те се свързват и си взаимодействат
помежду си, водейки до мултисензорни възприятия.
След първоначалната мултисензорна дегустация, която цели възбуждане на любопитството на участниците и им позволява да усетят някои
от емоциите, свързани с избора на храна, се преминава към среща със
сетивата поотделно като накрая се завършва с мултисензорна оценка.
Придобитите нови способности дават възможност за едно по-информирано и осъзнато участие в упражненията.
2.1.5 На каква възраст?
Няма възрастова граница за участниците в упражненията за усъвършенстване на сетивата. Все пак важно е да се знае, че децата до 7 - 8
годишна възраст възприемат общо, субективно и интуитивно заобикалящия ги свят. Поради това за тях е трудно да разделят различните сетивни усещания отделните от друго, да подхождат аналитично и рационално да изучават различните гледни точки на хората. До тази възраст
е по-доб-ре да се работи с въздействията, които произлизат от техния
ежедневен живот. Обсъждането на храненето у дома или в училище,
закуската с приятели, посещенията във фабрики или ферми, разграничаването на сезоните, водят към способността децата да разграничават
отделните усещания и интуитивно да ги свързват с действителността,
като я обогатяват със своето въображение и емоции. Този процес води
по решителен начин към създаването на сетивната памет на детето, към
установяването на навици и различни форми на поведение.
От 12 годишна възраст нагоре, когато способността за логични и аналитични възприятия се развива все повече, децата успяват критично
да оценяват сетивните си възприятия във връзка със заобикалящата ги
среда, могат да формулират и обменят идеи със своите връстници и да
разбират тяхната гледна точка. Това е моментът, когато децата трябва
да се научат как да възприемат и оценяват различните храни и тяхната
връзка с ресурсите, необходими за производството им, тяхното разпрос-
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транение и консумация.
Всяко упражнение включва предложения за различни възрастови групи.
Търсете ръчичките-означения та, които сочат всяка възрастова група в
упражненията, които следват.
			

предложения за деца до 7 годишна възраст

			

предложения за деца на 12 години и нагоре

Упражненията могат да се провеждат и с възрастни. Тези, които са
разработени специално за най-малките, целят да стимулират тяхната
склонност към игри, тяхната интуиция и емоционалност, които често са
задушавани от строго рационални модели. За възрастните тези занимания могат да се превърнат в едно съживяващо емоциите преживяване.
2.1.6 Колко участници?
Интерактивният характер на упражненията и необходимостта от близък контакт между участниците изисква групите да не са с повече от 20
души. Ако групата е по-голяма, необходимо е тя да се раздели на помалки групи и да се изберат някои от по-простите упражнения.
2.1.7 Какви храни?
Ако целта на семинара е участниците да се запознаят по-отблизо с природата и заобикалящата ни среда, е подходящо да се започне с местни
храни с високо качество, чието производство се основава на природосъобразни методи и запазва културните традиции. Необходимо е обаче да
се уважат индивидуалните културни и религиозни особености на всеки
участник, особено когато групата е съставена от представители на различни националности или етноси (какъвто често е случаят с групите в
училищата).
Промишлено произведената храна може да служи за контрапункт за
сравнения и
основа за много съпоставки.
Различията правят упражненията по-динамични и по-интересни. За да
се постигне по-комплексна представа за качеството като нещо, което
включва в себе си етични, природни и здравни аспекти, е необходимо
участниците да следват път, по който ще разкрият връзките на продукта
с природата и традициите. Местата, които трябва да се проучат са заводите, производителите на традиционни храни, пазарите, супермаркетите, ресторантите и кухнята у дома. Екскурзиите могат да се проведат
самостоятелно, като всеки участник е снабден с материал за работа и
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всеки има своя задача. Важното в случая е да се споделят и анализират
стимулите, възникнали от тези посещения на място.
2.2 Организиране на семинарите
2.2.1 Продължителност
Около два часа са необходими за провеждането на един семинар. Това
дава възможност да се вземат под внимание особеностите всеки участник и да се осигури достатъчно време, за да се работи с удоволствие и
без напрежение. Не е препоръчително да се надхвърля тази продължителност, особено когато участниците са по-малки деца. Необходимата
концентрация може да се постигне само за определен период от време.
2.2.2 Честота
Между шест и осем упражнения са необходими, за да се постигне ефектът на събуждане и стимулиране на сетивата по отделно и заедно. Тези
упражнения трябва да се провеждат в продължение на седмица или
две. Ако е възможен по-голям брой срещи тогава продължителността
може да е един месец. Направете календар за групата, за да се стимулира редовното участие и да се поддържа интересът. В случаите, когато
упражненията са еднократни тяхната цел трябва да е запалването на
естественото любопитство на хората.
2.2.3 Сътрудничество и разпределение на задачите
Въвличането на участниците във всеки етап от упражнението, от подбора на съставките (едно пазаруване често пъти може да има много образователно въздействие) до подготовката на мястото на провеждане,
може да допринесе за консолидирането на групата и да доведе до развитието на сетивни, практически и организационни способности. Преди
началото на всеки тест изведете на преден план общите интереси, които могат да бъдат споделени и очертайте отделните етапи, през които
трябва да се премине, след което възложете на всеки участник задача,
така че всеки да се чувства отговорен за крайния резултат.
Препоръчително е участниците да бъдат разделени на малки групи и
тогава да им се възложат малки задачи, в изпълнението на които те да
се редуват – подреждане на масите, пренареждане на стаята, описание
на междинните резултати, описание на пробите (с думи или картини),
подготовка на дегустационните чинии и т.н.
2.2.4 Място на провеждане
Най-подходящо е да се избере място, в което има мивка и удобни места
за сядане на участниците. Необходимо е да има и кошчета за разделно
събиране на отпадъците.
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2.2.5 Необходими материали
Наличието на основните необходими неща, съхранявани в отделни кутии в зависимост от тяхното предназначение, прави организирането на
семинарите много по-лесно. По време на организирането на семинара
внимавайте да не разхищавате както храна, така и други материали и
внимателно да организирате отпадъците: стъкло, хартия и т.н.
Ето списък на най-необходимото оборудване:
Съдове и пособия:
• Чинии, чаши, прибори (ако е възможно да са от био-разградими материали или дърво);
• Хартиени салфетки и домакинска хартия;
• Ножове с различни размери (не много остри за малките деца), големи лъжици за разбъркване;
• Мерителни чаши за съхранение и размерване на течности;
• Купи и подноси;
• Сокоизстисквачка и рендета.
• Основни хранителни материали:
• Сол, захар, традиционни местни подправки (например extra-virgin
зехтин за Средиземноморските страни), оцет, подбрани изсушени
подправки, какао на прах, кофеин, лимонена и малова киселина (от
аптеките), лимони, лайм, буркани с ароматни билки, плодове и зеленчуци.
• Материали за почистване:
• Кърпи и гъби (да се подменят често и да се съхраняват почистени),
метли, легени с различни размери, материали за почистване на съдовете и повърхностите.
• Работни места:
• Хартия, моливи, цветни моливи и пастели, формуляри за оценка по
време на сензорните тестове (виж следващата глава), лепящи се етиките, тефтери за писане;
• Флипчарт или голям, бял лист хартия закрепен за стената за записване на колективните наблюдения, които могат да възникнат при груповите дискусии.
• Записките могат да се запазят като база за сравнение на следващите
срещи.
• Други:
• Цифрова камера/фотоапарат и компютър за документиране на семинара, което ще е необходимо за съпоставка и оценка на посигнатото.

2.2.6 Подготовка на семинара
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Независимо от това къде се провежда семинарът, подготовката му дава
ценна възможност за общуване между. Тя ще им помогне да се запознаят с мястото за провеждане и да се настроят за семинара. Преди да
започнете, организирайте мястото внимателно и подсигурете всички
необходими материали. Когато представяте храни, бъдете много внимателни за техния външен вид, цветова комбинация, организирането
им по двойки, цвят, форма и образ, което ще позволи лесната им асоциация с територията, където се намирате и съответния сезон. Това е
най-добрият начин те да се запаметят, като по този начин се създават
асоциации и връзки в мозъка, които са важни за бъдещия избор.
2.2.7 Хигиена и безопасност
Спазването на определени правила ще гарантира хигиената и безопасността по време на работата с храната и нейната консумация. Тези правила трябва да станат част от подготовката на семинара, което ще помогне за идентификацията на мястото за провеждане.
Лична хигиена:
• Преди всяко упражнение е препоръчително да се свалят всякакви
пръс.
• тени, гривни и часовници и внимателно да се измият ръцете с течен.
• сапун.
• Ако е възможно осигурете на участниците униформа: престилка и
шапка.
• (например такива за еднократна употреба, направени от тънка хартия),
• което ще подобри хигиената от една страна, а от друга ще им позволи
• да влязат в конкретната роля.
Почистване:
• Всеки участник трябва да се включи в почистването на съдовете,
приборите и работните плотове преди и след тестовете.
Безопасност на продуктите:
• Проверете срока на годност на всички храни и съхранявайте мало
трайните продукти в хладилник (който трябва да се поддържа чист)
докато влязат в употреба.
• Опитвайте храната веднага щом се приготви и избягвайте използването на храни, приготвени в къщи или такива, останали в хладилника
след семинарите.
• Не използвайте храни, които крият висок риск например, които съдържат сурови яйца (майонеза и някои кремове); прясно, непакетирано сирене, риба и други малотрайни храни, които не са опаковани
и нямат отбелязан срок на годност. Тези продукти могат да се опитват най-сигурно у дома или по време на посещенията при производителите.
Алергии и непоносимост към определени храни:
• Попитайте участниците дали имат някакви хранителни алергии, консултирайте се с родителите, ако е необходимо и подберете храни,
които всеки един в групата може да консумира.

2
Организиране на семинара: последователност и етапи
Предлагаме някои напътствия, които можете да споделите с участниците по време на
семинара.
Подготовка:
• Преди да започнете, необходимите материали трябва да са организирани с помощта
на всеки един от участниците. Чиниите, приборите и други пособия трябва да са чисти
и без миризми, така че да се избегне „замърсяването” на усещанията. За предпочитане е пробите да се маркират чрез случайно избрани кодове от три букви или цифри.
Температурата на съставките може да има огромно значение за възприятията, така че
осигурете постоянна температура по време на дегустациите.
Подгответе сетивата на участниците:
• Най-малко един час преди семинара участниците трябва да се подготвят като не консумират никаква храна или напитки (особено кафе, плодови сокове, сладкиши, шоколади, дъвки и др.) и да не си мият зъбите или да си слагат парфюм, така че да не
смесват усещанията си.
Точност:
• Точността е много важна, защото всяко закъснение може да разсее групата.
Разясняване на програмата:
• След разясняване на общите цели и пътищата за тяхното постигане всеки участник
трябва да има възможността да се изкаже и да зададе въпроси като се обърне особено внимание на спецификите на описателния език.
Тишина:
• Тишината е необходима, защото всеки шум може да доведе до смущения у участниците. Преди края на тестовете мнения могат да се обсъждат само в работните групи.
По време на дегустациите:
• Не позволявайте разсейване и инструктирайте участниците да дъвчат бавно и тихо,
ако е възможно със затворена уста. Всеки един трябва внимателно да отбележи своите усещания на съответната форма за оценка.
Между дегустациите:
• Почистете устата с малко парче хляб (по възможност без сол) или с глътка слабо
минерализирана вода, за да се избегне смесване на усещанията или изтощаване на
сетивата.
В края на дегустациите:
• Това е времето за колективна обмяна на мнения и групови дискусии относно резултатите, тяхното обобщаване на флипчарта или друго средство, което всеки участник
може ясно да види. Въпреки че могат да възникнат различни мнения, е важно да се
завърши с няколко заключителни думи, като се обобщи значението на упражнението.
На този етап могат да се поставят и задачи за вкъщи.
Съхраняване на събраните материали:
• Записки, снимки и други материали, получени по време на семинара или от заниманията у дома, трябва да се съхранят (най-добре в компютър) като основа за бъдещи
сравнения.
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Мултисензорни възприятия:
Емоции, спомени и опит
Упражнение 3.1: Анализ на една закуска
(За всички възрасти)
Това първо упражнение цели да разкрие някои от връзките между отделните сетива и удоволствието от храната на базата на естествените впечатления и емоционалните възприятия, резултат от субективния опит.
По време на дегустацията участниците имат за цел да разграничат ролята на отделните сетива в цялостното вкусово възприятие на храната и да
се съсредоточат върху някои от усещанията и емоциите, свързани с техния опит. Защо ми харесва тази храна? Какви спомени свързвам с нея?
Какви идеи ми хрумват? Целта не е да се постигне точна количествена
оценка на сетивните характеристики на храната (виж Упражнения 9.2.1
на стр. ....на стр.50 и 9.2.2 на стр. 52), а да се възбуди любопитството, да
се представят основните правила за дегустация и да се покаже необходимостта от развиването на общ речник, за да се постигне комуникация
и обмяна на информация за усещанията по време на упражненията.
При деца по-малки от 6 или 7 години упражнението трябва да се насочи
към разграничаване на отделните сетивни усещания, което не винаги е
лесна задача.
Материали:
• Една порция от любима и често употребявана закуска за всеки участник, например типичен местен продукт (плод според сезона, сирене,
хляб или друго печиво), или пакетирана закуска.
• Малки чинии, хартиени салфетки, чаши, ниско минерализирана вода
и индивидуален формуляр за оценка (Фиг. 3.1) за записване на резултатите (само ако участниците са над 7-годишна възраст)
• Флипчарт с копие от формуляра за оценка (Фиг. 3.1) за обобщаване
на резултатите на групата.
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Метод:
• Поканете всеки участник да опита своята проба и след това веднага
да запише своите усещания като анализира поотделно всяко едно
от сетивата си по посочения във формуляра ред. Ако децата не са
достатъчно големи, за да пишат помогнете им да опишат своите усещания на глас и ги запишете на флипчарта.
• Съберете резултатите на флипчарта и ги коментирайте заедно.
• Отбележете кои са преобладаващите възприятия (външен вид, миризма, и др.) и кои възприятия са пренебрегвани (напр. звук) или
трудно се изразяват с думи.
• Обърнете внимание на различията, които са се появили сред участниците и поканете всеки един да обясни по-подробно своята оценка, свързана с удоволствието от храната.
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•
•
•

Подчертайте необходимостта от създаване на общ речник, така че
индивидуалните усещания да могат да бъдат споделени с останалите участници. Как може най-точно да се опише този цвят? Колко
сладка е тази храна?
Обобщете сензорните характеристики, които не са били отчетени от
сетивата, които все още не са рафинирани, за да стимулирате любопитството и мотивацията на участниците да продължат участието
си в упражненията.

Песента на петте сетива
(до 7 години)
Заедно с децата измислете песен или стихотворение за храната, която
са опитали по време на упражнението като измислите пет изречения,
всяко едно посветено на петте сетива.
Например:
Песента на ябълката
Ябълката е кръгла и червена,
Твърда и хрупкава...,
...
Сетивата при животните
(Над 7 години)
Задайте въпроси за сетивата на животните (на различно ниво в зависимост от възрастта). Кое е най-развитото сетиво при кучето? А при
орела? Може ли рибата да чува звукове? И т.н.
Спомням си…
(Над 7 години)
За какво напомня на участниците дегустираната храна? Обърнете внимание, че често удоволствието от дадена храна се дължи на нейната
асоциация с приятни случки от миналото, много от които датират от
най-ранно детство.
Описание
С устата
С пръстите
С очите
С носа
С ушите
За какво ми напомня тази храна?
Защо ми харесва тази храна?

16

Фигура 3.1. Индивидуален формуляр за емоционална и субективна
оценка на храната.

4 Зрение
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Във все по-силно компютъризираното и доминирано от медиите Западно общество зрението е доминиращата сетивна система. Установено е,
че 80% от информацията, която достига да нашия мозък се получава
чрез зрението.
Органът на зрението е окото. Окото преобразува енергията от електромагнитните светлинни лъчи в електрически импулси, които се предават
посредством оптичния нерв до мозъка, където се разкодират.
Формата, цветът и външният вид ни дават полезна информация, на основата на която избираме нашата храна. Например, те ни позволяват
да преценим свежестта на продуктите и доколко ние ги искаме. Цветът
особено предизвиква очаквания, свързани с вкуса. Например, ние очакваме зеленият домат да е кисел, а кафявият десерт да има вкус на шоколад. От много ранна възраст се научаваме да бъдем подозрителни към
храни, които не са с познат цвят. Ако от кутия за мляко потече розова
течност, ние не бихме я изпили доброволно, дори ако цветът и миризмата й са нормални.
Визуалните характеристики на храната като форма, външен вид на опаковката и преди всичко цвят играят ключова роля в нейната успешна
търговска реализация. В хранителната промишленост се обръща голямо
внимание на тези визуални характеристики и широко се използват хранителни добавки за трансформиране на продуктите, за да се удовлетворят очакванията на потребителите.
Според тази промишленост храната трябва да отговаря на нашите очаквания. Поради това ментовият сироп или лимоновият бонбон, които в
естествения си вид не биха имали някакъв цвят, са изкуствено оцветени
съответно в зелено и жълто. Цветът на един продукт трябва да е постоянен, а не да се поддава на естествени промени. По този начин ние можем да го разпознаваме и да имаме определени очаквания. Не е случаен
фактът, че промишлените продукти често се оцветяват изкуствено, за
да може да се възстанови естественият им нюанс, изгубен в процеса на
преработка. Потребителите до такава степен са свикнали с тези модификации, че понякога се затрудняват да разпознаят естествения цвят на
храната. Когато потребителите избират един или друг продукт те предварително знаят, че той е свежо зелен, жълт или червен, и обратно, ако
очакваният цвят липсва, това предизвиква най-малко то недоумение.
Безразборното използване на добавки не е свързано само с външния
вид на храните, но също и с техния вкус и аромат (виж карето върху
овкусителите в Глава 5, стр. 27). Изчислено е, че само в американската
хранителна индустрия се използват 3,000 тона оцветители всяка година.
Изкуството да се повишава привлекателността на храната посредством
оцветители не е нещо ново. Hапример древните римляни, са използвали шафран за боядисване на чинии те си в положително и стимулиращо
жълто.
Без съмнение някои цветове са по-съблазнителни от други, което се дължи на техния ефект върху нашето въображение. Зеленото ни напомня за
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природата и за приятната свежест на растителните продукти. В същото
време децата асоциират този цвят със зелени плодове и зеленчуци и го
отхвърлят. Червеното, във всички негови нюанси, допада особено много
на малките деца (затова бонбоните, соковете и други продукти предназначени за тях
често са оцветени в червено), но може да предизвика и силно отвращение (като червения цвят на рядък вид месо). Черното и кафявото инстинктивно предизвикват отрицателна реакция, защото тези цветове
често се асоциират с развалена (месото и други храни потъмняват, когато гният) или прегорена храна.
Трябва да не се забравя обаче, че привлекателният цвят не винаги означава качествена и безопасна храна. В природата например има диви
плодове, които могат да изглеждат много красиво, но в същото време
са силно отровни, а някои промишлени продукти, които имат особено
привлекателен външен вид (например някои бонбони) не представляват
нищо особено по отношение на своята хранителна стойност.
Упражнение 4.1 Гледай, но…Не пипай!
(За всички възрасти)
Целта на това упражнение е да стимулира наблюдателността и зрителната памет. Участниците трябва да изготвят идентификационна карта на
три или повече храни от една и съща категория като отбелязват само
приликите и разликите във външния им вид. Това ще им помогне да
проучат характеристиките, свързани със зрителните възприятия като
нюансите в цветовете и формите и по този начин ще доразвият своя
описателен речник. Изберете типични местни храни от растителен произход като плодове, зеленчуци, зърнени или бобови храни като по този
начин обръщате внимание и на съществуващото биоразнообразие. Ако
продуктът е подходящ, завършете упражнението с неговото опитване
като по този начин ще се направи връзка между зрителните и вкусовите
възприятия.
Материали:
• Различни продукти от една и съща категория (като ябълки или портокали, ако се предвижда и дегустация по време на упражнението
или боб, пшеница);
• Листове хартия, моливи и пастели;
• Малки чинии, салфетки, чаши и слабо минерализирана вода, ако накрая ще има дегустация;
• Флипчарт или голям лист хартия на стената за обобщаване на данните.

18

4
Метод:
• Поставете продукта, който ще се описва на добре видимо място на
масата. Поканете участниците самостоятелно или в групи от 4-5 човека да обрисуват и опишат продукта, използвайки най-подходящите прилагателни, като се съсредоточат върху приликите и разликите.
• Когато всяка идентификационна карта бъде попълнена запишете резултатите на флипчарта и ги обсъдете помежду си като обърнете
специално внимание на най-често повтарящите се и най-различаващите се наблюдения.
• Деца под 7-годишна възраст могат само да нарисуват продуктите. Закачете всички рисунки на общ лист хартия и заедно потърсете думи,
които да описват техните най-интересни качества.
• Накрая, ако има желание, може да се опитат продуктите.
Селски пейзажи
(Над 12-години)
Зрителното пътуване може да бъде свързано и със селски пейзажи от
местата, където изучаваните продукти се произвеждат. Така може да
започне дискусия за природата и съпоставката между промишления
и ръчния начин на производство на храните. Например, може би ще е
интересно да се обсъдят разликите между био-зеленчуците и био-плодовете и тези, които са резултат от интензивно земеделие (плодовете,
които са отгледани на открито могат да имат неправилна форма и някои
несъвършенства във външния вид, сравнени с тези, отгледани в оранжерия).
Зрителна памет
(За всички възрасти)
Подредете храните от предходното упражнение на картон или табла и
дайте една минута на участниците да запомнят техните зрителни характеристики. Покрийте храните с парче плат. На основата на това, което
си спомнят, участниците трябва да направят идентификационна карта
за всяка една от храните. Направете го като състезание! Обяснете, че
концентрацията е решаваща за добрите резултати.
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Цветовете на сезоните
(Над 7-години)
Изберете около 20 местни плодове и зеленчуци и заедно с участниците
уточнете месеците от годината, в които те се срещат естествено. Направете таблица с 12 колони, по една за всеки месец и редове за всеки плод
и зеленчук (Фиг. 4.1).
За всеки плод или зеленчук попълнете месеците, когато се срещат със
съответния цвят на плода или зеленчука.
Обсъдете заедно в групата цветовото разнообразие за всеки месец от
годината. Има ли сезони, които са по-цветни от други? Има ли растения,
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които променят своя цвят според сезона (дайте пример)? Същото упражнение може да се направи с колекция от снимки, рисунки или колажи от
плодове, зеленчуци, пейзажи и сезони. Накрая, поканете участниците да
помислят върху влиянието, което оказва върху природата купуването на
плодове и зеленчуци извън сезона, когато те се внасят със самолети от
далечни страни и каква е връзката с глобалното затопляне.

Храна

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Ябълка
Круша
Праскова

Фигура 4.1 Цветен календар на плодовете и зеленчуци.
Цветен атлас на плодове и зеленчуци те
(Над 12-години)
Вземете карта на дадена територия, направете списък с типични продукти и свържете всеки от тях с района на произвоство. Опитайте точно да
опишете цвета на всеки продукт, като обръщате внимание на оттенъка,
цвета и интензивността им.
Упражнение 4.2 На лов за оцветители
(Над 7-години)
Това упражнение е посветено на оцветителите на храните и значението
на цвета при определянето на привлекателността на храната. Предвидената дискусия може да се привърне в интересен дебат върху изкустевените оцветители, светът на индустриалната храна и маркетинговите
стратегии, свързани с външния вид.
Началото е нещо, подобно на лабораторен тест, който разкрива присъстивето на изкуствени оцветители в храните.
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Материали:
• Две напитки от една и съща категория, едната с изкуствен оцветител и едната – без такъв (например смарагдово-зелен ментов сироп
и био-ментов сироп, който е почти безцветен, изкуствено оцветен
портокалов сок от кутия и прясно изцеден портокалов сок и т.н.).
Внимание: много промишлени храни днес съдържат естествени оцветители, които не са подходящи за този тест. Прочетете етикета
внимателно преди да купите продукта.
• Небоядисана вълна;
• Лакмусова хартия за измерване на pH (има я в аптеките);
• Бял оцет;
• 2 котлона и 2 малки тигана.
Метод:
Поставете напитките в отделни тигани, като добавите и парчето вълна.
Добавяйте капка по капка от белия оцет докато pH-то на разтвора достигне 3 или 4 (контролирайте с лакмусовата хартия).
Кипнете разтворите и варете около 30 мин, след това изключете котлоните и извадете вълната. Изплакнете ги със студена вода...магия! Вълната, която е била в разтвора с изкуствен оцветител, запазва придобития
цвят дори след изплакването.
За групи от по-малки деца особено подходящи са цветните бонбони.
Поставете 10 бонбона във вода заедно с вълната и варете докато бонбоните напълно се разтворят, а вълната се оцвети. Дайте парче вълна на
всяко дете, за да може то да направи само опита. Ако упражнението е
повторено повече пъти, накрая ще имате цветни парчета вълна, от които може да се изработи някакво произведение на изкуството.
Естествени и изкуствени оцветители
(Над 12-години)
Поставете задача на участниците да проучат естествените багрила, които се използват в готварството, за да се подобри външният вид на
ястията (шафран, къри и др.). Нека след това да проучат изкуствените
и естествените (каротеноиди, антоциани, куркумин и др.) оцветители,
които се използват в хранителната промишленост.
Цветовете на рекламата
(Над 12-години)
Съберете различни списания и поканете участниците да изрежат реклами, свързани с хранителни продукти и да го подредят на базата на
техните цветове. Направете постер със събраните материали. Същото
упражнение може да се направи и с опаковки на промишлено произведени храни.
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Описание с очи
Поканете участниците да измислят нови прилагателни и сравнения
(напр. облачно като непрецеден бульон).
Физическото състояние може да бъде...
Течно като вода, твърдо като нуга, компактно като твърдо сирене,
прахообразно като какао, кристално като захар или сол, газообразно,
тестено, плътно, течно...
Повърхността може да бъде…
Гладка като масло, грапава като портокалова кора, набръчкана като
лист на мащерка или зеле, напукана, груба, увехнала, гладка, влакнеста, полирана, кадифена, мокра,...
На базата на формата и размера един предмет може да бъде…
Дълъг като спагети, кръгъл и плосък като пица, бухнал като суфле,
купо,ловиден, малък, огромен…
Светлината създава ефекти, които правят предмета...
Матов като грозде, лъскав и ярък като череша, кристален, прозрачен
като чаша вода, мрачен като…
Оттенъкът на цвета може да бъде…
Млечно-, абаносово-, сламено-, кремаво-, снежно-, тебеширено-,
перленобял… кадмиево-, лимоново-, бананово-, канарено-, яйчно-, охреножълт,... черешово-, кърваво-, рубинено-, гранатово-,
ягодово-, коралово-, здравецово-, бриково-, ръждиво-, амарантово-, винено-, пурпурно-, кардиналово-, карминено-, бордо-, огнено-, алено-, ярко-, кестенявочервено… теменужено-, люляково-,
мораво-лилаво… тревисто-, грахово-, ябълково-, медно зелено,
папратово-, мускусно зелено, зелено като бутилка, ултрамариново-, тюркоазено-, кобалтово-синьо..., мръсно-, кестеняво-, шоколадовокафяво, кафяво с цвят на кафе, капучино, кафяво цвят сепия...,
опушено-, абаносовочерно, черно като грозде...
Според своя интензитет цветът може да бъде…
Чист, светъл, ярък, плътен, силен, наситен, интензивен, жив, пищен, крещящ, лъскав, пламтящ, избледнял, блед, приглушен, избелял, безличен, мрачен, мъртвешки, призрачен, тъмен, топъл,
студен, прозрачен,…
Според своята равномерност цветът може да бъде…
Равномерен, мраморен, пепит, на точки, на райета, неравномерен…
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5 Обоняние
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Мистериозно, интуитивто и инстиктивно, обонянието (усещането на
миризмите) е най-рано възникналото сетиво при всички живи организми. Повече от всички други сетива то въздейства на ирационалното и
емоциите във всеки един от нас и оказва дълбоко влияние на нашите
настроения. То може да предизвика възбуда или спокойствие, усещане
за симпатия или инстинктивно отхвърляне, да сигнализира близостта
на заплаха или опасност. Само помислете, например, как миризмата на
изгоряло ни кара да сме нащрек и подтиска всяка друга активност. Тази
специфика на обонянието има своето неврофизиологично обяснение:
обонятелните дразнители достигат до мозъчната кора директно, без да
бъдат филтрирани от таламуса - онази част от мозъка, която е отговорна за рационализирането на информацията, постъпваща от всички други сетива, преди тя да достигне до мозъчната кора. Поради това много
по-трудно е да се опишат и назоват с конкретни миризмите, отколкото
да се опише една картина или да си спомним някоя мелодия. Зрението
и слухът са сетивата, които се опосредстват от най-стабилните рационални връзки.
Миризмите се запечатват неизличимо в нашата памет и много често
само лек полък на позната миризма е достатъчен да изпрати съзнанието
ни в далечното минало и да събуди емоции, които не са били докосвани
с години.
Това въздействие върху несъзнателните и емоционални спомени играе
важна роля в избора на храна от нашите най-ранни дни. Дори новородените са способни да разпознават миризмата на майчиното тяло и
мляко. С годините човек приема или отхвърля много храни на основата
на тяхната миризма. Често ние приемаме промишлените храни благодарение на изкуствените аромати, които се добавят. Без тях тези храни
ще бъдат безвкусни и без аромат в резултат на тяхната преработка. От
друга страна букетът от аромати в много качествени храни, приготвени
по естествен път като зехтин, мед, вино и сирена е една от техните найважни характеристики, които ги правят разпознаваеми и са свидетелство за тяхното качество.
От физиологична гледна точка обонянието е химично сетиво. Рецепторните клетки, разположени на повърхността на обонятелния епител (определена област в носната кухина, която се намира по средата между
носа и устата) са чувствителни към химични дразнители предизвикани
от летливите ароматни молекули, които се отделят от ароматните обекти. Докато броят на вкусовете е относително ограничен, то съществуват над 400000 вещества, които комбинирани помежду си формират
многобройните миризми, които ние познаваме. Обонятелните дразнители могат да се разделят на външни и вътрешни. Външните дразнители
достигат до обонятелния епител при вдишване през ноздрите. За да се
усети тяхната максимална интензивност човек трябва да прави бързи и
повтарящи се вдишвания, както правят животните, когато душат нещо.
Вътрешните дразнители от своя страна достигат до обонятелните ре-

5
цептори посредством
канали, които провеждат въздуха от носа към гърлото и обратно – провеждат парите, отделени при дъвченето към носа. Усещанията са посилни по време на фазата на вдишване, ако се дъвче със затворена уста.
Обонянието може да ни даде информация за храната от разстояние, при
вдишване, както и по времето на хранене, когато вътрешно се регистрират различни нюанси на аромата. Комбинирането на тези аромати с вкусовете (възприети от вкусовите рецептори, които ще бъдат представени
в Глава 7) определят общото усещане за вкуса на храната, (Виж 9.1).
Ароматните молекули се пренасят чрез парите. Топлите или горещите
вещества имат по-силна миризма от студените, защото летливостта на
ароматните молекули се увеличава с повишаването на температурата.
Дъвченето може да доведе до затопляне на храната.
Сладоледът например има слаб аромат, но когато попадне в устата може
да предизвика интензивни вкусови усещания. Вътрешните и външните
обонятелни усещания са необходими, за да можем да усетим вкуса на
храната в неговата комплексност. Според някои неврофизиолози усещането за вкус се дължи в 90% на рецепторите в носната кухина и едва
10% от тези усещания се дължат на вкусовите луковици.
Обонятелната чувствителност вари силно от човек до човек, до степен
че някои хора в сравнение с други имат нужда от 100 пъти по-висока
концентрация на даден аромат за да го усетят. Тази способност не: някой
има „добър нос” за даден аромат, но много слаба чувствителност към
друг. Обонянието е едно от най-чувстителни те към умора и привикване сетива. Ако се окажем на място с много силна миризма, например,
нашата чувствителност към тази миризма бързо намалява. Поради тази
причина хора, които живеят в места със силно замърсен въздух, например в големите градове, където е пълно с неприятни и силни миризми,
установяват че тяхното обоняние е отслабнало. Същият ефект може да
се получи от прекомерната употреба на дезодоранти, парфюми или промишлени храни с изкуствени аромати.
Упражнение 5.1 Откриване на местни ароматни растения
(За всички възрасти)
Поканете участниците да опознаят по-добре своите обонятелни способности като участват в тест за разпознаване на някои растителни подправки, които се използват в местната кухня. Упражнението помага да
се фокусира вниманието върху обонянието и да се разбере колко е
важно тяхното значение при избора ни на храни.
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Материали:
• 5-6 различни ароматни треви, в най-добрия случай тези, които се
използват най-често в местната кухня;

5
•
•
•
•
•
•

Около 20 празни пластмасови чашки, кофички от кисело мляко или
други непрозрачни съдове;
Около 20 малки, квадратни парчета плат, 4 x 4 см;
Около 20 ластични връзки или няколко метра ластик;
Етикети;
Хартия и моливи, формуляра (Фиг. 5.1);
Флипчарт или голям лист хартия за обобщаване на данните на групата.

Метод:
• Вземете малко количество от всяка ароматна трева и я разделете на
две в два съда. Единия съд оставете непокрит, а другия покрийте с
квадратно парче плат, прикрепено с ластик. Поставете код на покрития съд. Ако има много участници направете няколко проби за всяка
ароматна трева, за да може упражнението да се направи по-бързо.
• Преди да започнете обяснете, че е необходимо да се вдишва няколко
пъти с кратки интервали между вдишванията, за да може най-добре
да се усетят ароматите.
• Поканете участниците последователно да разгледат и помиришат
всяка от подправките в непокритите съдове. Коя билка има най-силен аромат? Коя е с най-нежния аромат? Заедно подредете ароматните треви по отношение на това коя има най-приятен аромат. Отбележете различията по време на оценката.
• Сега преминенете към третия тест „на сляпо”. Пуснете отделните покрити съдове сруд участниците и ги поканете да определят коя ароматна трева според тях в кой съд се намира на базата на формуляра
на Фиг. 5.1.
• Ако участниците са на по-малко от 7-8 години, ограничете се с 3 до 4
примера на лесно различими ароматни треви и ги поканете сами да
се опитат да ги разпознаят.
• С по-големи деца тестовете и дискусиите могат да се разширят. Миризмите събуждат ли някакви специални спомени? Какви подправки
се използват в кухнята у дома? Също така обърнете внимание, че описанието на миризмите е особено сложно и не винаги е възможно да
се намерят точните прилагателни. Съберете резултатите на флипчарт
или на голям лист на стената.
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5
Ароматна трева

Код на пробата

Розмарин
Градински чай
Дафинов лист
Босилек
Фигура
5.1 Формуляр за разпознаване на подправките посредством обонянието.
...

Мирише на…
(За всички възрасти)
Повторете упражнението, описано по-горе с подправки, обелки от плодове, накълцани зеленчуци (накълцването помага за освобождаването
на аромата). Можете да използвате проби за миризми от ежедневния
живот (сапун, кафе, гумичка, мокри кърпички, и др.) или от природата
(листа, цветя, трева, мръсотия, и др.) и потърсете прилики с миризми на
храни.
Внимание: избягвайте вещества, които могат да предизвикат дразнене
(пикантни подправки, детергенти и др.).
След като постигнете желаните резултати изгответе „миризлив” постер
като залепите на него изследваните проби и прибавите към тях коментарите на групата.
Една ароматна разходка
(За всички възрасти)
Доразвийте упражнението за обонянието като се съсредоточите върху
носа и предложете на участниците да запишат в тетрадка усещанията,
свързани с обонянието по време на разходка (в гората, в полето и т.н.)
или в града. Страниците на тетрадката трябва да се разделят на две
части. В едната участникът трябва да нанесе съответната миризма, а в
другата прилагателните и сравненията. Ако дадена миризма е много
сложна за описване участникът може да запише само източника и след
това в групата да се обсъждат „трудните” прилагателни.
Подобно упражнение може да се направи на място, където се приготвя
храна. Изпратете участниците на „обонятелна” мисия в пекарна, в ресторант, кафе, фаст-фуд ресторант, и т.н. и им предложете да сравнят
качеството на ароматите с качеството на храната, която се предлага.
При деца под 7 години запишете прилагателните, които се появяват по
време на упражнението и ги използвайте накрая за да направите песничка или стихче.
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Упражнение 5.2 Миришещи двойки
(Над 7 години)
Материали:
• Същите материали като за 5.1, но с други ароматни субстанции вместо растенията. Не е задължително да са храни, може да включва лавандула, кафе, чай, сапун за бръснене и др.
Провеждане:
• Пригответе 20 или 30 съдчета (кутии за филми, кутийки от кисело
мляко) и ги напълнете с различни ароматни субстрати, както е описано в Упражнение 5.1, така че от всеки аромат да има по две съдчета.
Затворете всички съдчета с парчета плат.
• Разположете участниците около маса. Вземете последователно всяко
съдче, дайте на всеки да го помирише и го оставете на конкретно
място, което няма да променяте по време на играта (може да направите редички от 6 или 7 съдчета всяка).
• Когато всичките съдчета са помирисани и подредени на масата, „ловът” за миришещи двойки може да започне. Последователно всеки участник избира по 2 съдчета като се старае да запомни местата
на тези с еднакъв аромат. Участник, който успее да открие местата
на двойки с еднаква миризма получава точки. Разпознатите двойки
съдчета се отстраняват от масата. Ако избраните 2 съдчета имат различна миризма те трябва да се върнат на техните места, след като
се помиришат отново от всички участници, за да се опресни тяхната „обонятелна памет”. Победител е този, който спечели най-много
точки.
• В края на играта можете да разкриете съдържанието на съдчетата.
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Помнене с носа
(Над 12 години)
Пригответе 4 или 5 кутии с различен продукт в тях, по възможност храни типични за даден район, с приятна и лесно разпознаваема миризма
(хляб, портокали, ябълки, сирене, и т.н.).
Разделете участниците на две групи. Дайте на всяка група по една кутия
и й дайте задача да я помирише със затворени очи и да познае кой е
продуктът в нея. Всеки член на групата трябва да си спомни на момента
история или ситуация, свързана с тази храна. Така упражнението става
повода
за събиране на лични или семейни преживявания, свързани с дадена
храна и за подчертаване на връзката между обичаи, храни, емоции и
спомени. Същото може да се направи и посредством интервюта.
Ако групата е съставена от хора от различни народности и култури, някои миризми могат да бъдат странни за тях или да са свързани с необичайни ситуации. Това може да стане основа за интересни дискусии.

5
Овкусители
Плодови консерви, прибавени към киселото мляко извън сезона, изсушени
чрез замръзяване зеленчуци в супите, телешки бульон без телешко, ускорено
узряване... Често така нареченият дизайн на промишлените продукти включва
поизводствени процеси, които безвъзвратно развалят естествените аромати
на отделните съставки, което зависи от много фактори, свързани с човека
и околната среда. Ето, че се намира решение, което остранява пречките и
позволява, наред с другите неща, икономии от купуването на изходни, сурови
продукти: добавянето на стандартни, непроменящи се аромати на храните.
Широко разпространените добавки в пакетираната храна (на които се дължи
до 90% от вкусовите „илюзии” при консумирането на храните), са разделени
по закон на различни категории.
Изкуствените овкусители са молекули, създадени от човека. Те не съществуват
в природата, а се получават в резултат на химически синтез в лабораториите.
Природо-идентичните аромати, също получени по пътя на синтеза, са
идентично възпроизводство на молекули, съществуващи в природата. И
накрая, природните аромати се получават в лаборатории чрез химическа
екстракция, а не по пътя на синтеза. Те често произхождат от естествени
вещества, произведени от бактериални култури или сурови материали,
които нямат нищо общо с храната, чийто аромат имитират. Например,
естественият малинов аромат се получава от стърготини от кедрова кора.
В допълнение към опасността от увреждане на обонянието, напоследък се
счита че свръхупотребата на овкусители крие сериозна опасност за развиване
на непоносимост към някои храни, които са широко разпространени в детска
възраст и вероятно допринасят за някои поведенчески отклонения.

Описание с носа
Помолете участниците да измислят нови прилагателни и сравнения (напр. с
аромат на розмарин и т.н.).
Ако те са на възраст над 12 години предложете им да ревизират „ароматните
категории”, посочени тук и към всяка от тях да изброят колкото се може повече
често консумирани храни.
Прятната миризма (синоним: парфюм, аромат, ухание) може да бъде…
ароматен като лимон, плодов като вино, мускусен като дива гъба, с аромат
на пушено, интензивен, апетитен, лек, балсамов, ароматен, непогрешим...
Неприятната миризма (синоними: воня, смръдня, зловоние) може да бъде…
лоша, замайваща, отвратителна, от която ти се повдига, противна,
отблъскваща, миризма на гнило, зловонна, миризма на разложено,
мирзима на нечистотия, гранива, парлива, остра, кисела, сярна, чеснова…
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Категориите на миризмите включват… На цветя (теменуги, рози), на
зеленчуци (трева), на плодове (ябълки, круши), на ядки (орехи), на печено
(печени бадеми), както и химични, етерични, животински, горски,
балсамови миризми, миризми на подправки...

6 Допир
Както обонянието, тактилните усещания представляват също древна,
първична система от сетива, която се наблюдава дори в мембраните на
едноклетъчните организми. Тази система се е развила особено добре в
нашия човешки вид. Само си помислете за върховете на нашите пръсти,
които ни позволяват да усетим неравностите по повърхността на парче
плат, които са невидими с просто око.
Тактилните усещания играят основна роля при нашите възприятия за
храната и могат да се разделят на такива, свързани с кожата и такива възникващи в устната кухина. Първите са резултат от въздействието
върху механичните рецептори по нашата кожа, особено по върховете
на пръстите. В наши дни тези усещания се неглежират поради хигиенни
изисквания, които забраняват пипането на храната в момента на закупуването й или по време на нейното консумиране. Тактилните усещания,
свързани с устната кухина са резултат от механичните рецептори в нея,
предимно по езика, които ни позволяват да преценим консистенцията и
структурата на храната. Това е важна характеристика на храната, която
отразява пространственото разпределение на молекулите, които я изграждат. Тя допринася в значителна степен за определянето на общото
усещане, което получаваме докато дъвчем и гълтаме. Всъщност консистенцията на храната има основно значение за това доколко тя се приема
и харесва като наред с физиологичното, може да има и психологическо
и емоционално въздействие. Установено е, че колкото по-гъст е един
сос, толкова по силен е неговият комплексен вкус.
Като цяло ние оценяваме хрупкавостта и трошливостта (известна още
като ронливост), тъй като храните с тези качества ни дават силно усещане за успех, когато отхапваме от тях. Мекотата и кремообразността
създават усещане за сигурност, поради тяхната асоциация с детските
храни. Ние сме склонни да отхвърлим храните, които са много твърди
или груби, защото усилието, което полагаме при тяхното дъвчене оставя
у нас неприятно усещане за поражение.
Съдържанието на мазнини е единият от факторите, които могат да повлияят върху възприемането на консистенцията на храните като им придава по-добри вкусови качества и ги прави по-приятни за консумация (в
същото време се увеличава и калорийното съдържание на тези храни).
Сензорни възприятия, които условно се дължат на други сетива, често
се причисляват към тактилните. Тук спадат усещането за горещо, което
се регистрира от отделно, специално сетиво, докато усещането за температура и за болка са резултат от рецепторите за болка. Това последно
сетиво е отговорно също за усещането за лютиво, което получаваме,
когато консумираме лютив пипер или чили.
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6
Лютиво като…
( Hад 7 години)
Макар че често се определя като вкус, лютивината е парливо усещане,
причинено от наличието на дразнещи вещества, които се възприемат
от рецепторите за болка в устата. Употребата на пикантни подправки
в кухнята може да се свърже и с хигиената: те имат антибактериален и
съдоразширяващ ефект, което спомага за предотвратяването на
болести, предизвикани от развалени храни и ограничаване на въздействието на високите температури. Не е случаен фактът, че лютивото е част
от кухнята на страни с високи температури. Опитайте съвсем малки количества от билките, за да усетите тяхната лютивина. След това потърсете лютивината в други подправки или някои зеленчуци. Свържете тези
продукти с кухнята и традициите на конкретното място.
Упражнение 6.1 Дегустация с ръце: структура на храната
(За всички възрасти)
Това упражнение помага да се възприеме допирът като информативно
сетиво. Поканете участниците да разпознаят странни предмети, скрити
в затворени кутии само с помощта на допира на пръстите.
Материали:
За кутиите:
Около 10 кутии за обувки, ножици, тъмен плат, скоч, „тайнствени” пред
мети, които да се скрият в кутиите: За по-малки деца:
Различни плодове и зеленчуци
За участници над 12 години:
Подберете „тайнствени” обекти, които трудно се разпознават чрез пипане, например разрични видове брашно (например царевично брашно)
или житни и бобови зърна с различна форма и размер (пшеница, твърда
пшеница, киноа, леща и др.).
Допълнително:
• Хартия, моливи, индивидуални формуляри за попълване (Фиг. 6.1);
• Флипчарт или голям лист хартия за събиране на резултатите.
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Метод:
• Най-напред направете кутиите. Направете дупка върху капака на
всяка кутия достатъчно голяма, за да може да се промуши човешка
ръка. Нарежете плата на ивици, достатъчно големи, за да покрият
дупката и ги прикрепете здраво със скоча. Направете 10 сантиметров
процеп във всяко парче плат. Номерирайте кутиите.
• Покажете на участниците различните обекти като им обърнете внимание на разликите, които се установяват при допир – форма, консистенция, размер, температура, повърхност, и др. Поканете участниците да докоснат по следователно всеки обект.

6
•
•
•
•

Поставете всеки обект в кутия без участниците да видят разпределението.
Пуснете кутиите сред участниците като поканите всеки от тях да докосне съответния предмет вътре и да предположи какъв е той.
Ако децата са по-малки от 7 години, поканете ги да споделят своите
впечатления на глас и ги запишете на флипчарта или листа хартия.
Заедно обсъдете получените резултати и ги обобщете на голям лист
хартия. Победител е този, който разпознае най-много обекти и предложи най-много термини за описване на техните тактилни характеристики.
Тактилни характеристики

Описание

Форма
Консистенция
Размер
Повърхност
Температура
Мистериозният обект е:
Фигура 6.1 Формуляр за разпознаване на храна/предмет на базата на тактилните
характеристики.

Какво има във възглавницата?
(За всички възрасти)
Малко по-сложно от Упражнение 6.1 се получава, ако наполовина се
изпразни една възглавница и в нея се сложат 5-6 непознати предмета с повече или по-малко различна форма (в зависимост от възрастта
на участниците). Зашийте отново възглавницата и поканете участниците
с опипване да разпознаят предметите, скрити в нея. Попитайте ги кои
тактилни характеристики (форма, размер, т.н.) могат да се усетят през
възглавницата и кои не. Те повече или по-малко са от тези, които се установяват в Упражнение 6.1?
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С ръце в тестото
(За всички възрасти)
Тактилните усещания могат да се стимулират посредством приготвянето
на тесто, което е любимо занимание за децата и за възрастните. Този
практически тест позволява да се направят наблюдения върху това как
консистенцията на тестото се променя постепенно в отделните фази на
смесване на съставките и месенето. Тестото може да е за хляб, за яйчна
паста, за тортиля, за петифури и т.н. След добавяне на олио или масло
отбележете какво се случва преди и след добавянето на мазнината. Променя ли се нещо? Какво? Накрая е важно да приготвите храна от тестото
и да тя да се изяде в групата.

6
Упражнение 6.2 Дегустация с уста: Консистенция на храните
(Над 12 години)
Участниците трябва да разпознаят и опишат тактилните усещания в устата. Целта на упражнението е участниците да се научат да описват консистенцията на храните и да свързват с това усещането за нещо приятно.
Материали:
• 4-5 местни продукта с много различна консистенция (например сирена, печива, плодове и зеленчуци), в достатъчни количества, така че
да може всеки да опита от всичко;
• Подноси, малки чинийки, хартиени салфетки, чаши, вода за изчистване на устата след дегустацията;
• Хартия, моливи, формуляр за оценка на тактилните усещания в устата (Фиг. 6.2);
• Флипчарт за събиране на данните, Забележка: за да обясните добре
усещанията на небцето включете парче хляб и парче масло към основните храни.
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Метод:
• Разделете участниците на две групи и дайте на всяка група по един
поднос с 4 или 5 храни с различна консистенция. Поканете ги да опитат всяка храна, като се съсредоточат върху тактилните усещания в
устата. Използвайте прилагателните от речника, намиращ се в края
на тази глава (стр. 34), за да ги направлявате с въпроси като: Повърхността груба ли е? Има ли мехурчета? Консистенцията лепкава ли е?
Твърда? Мека? Кое от тези качества е най-приятно? Помолете групата да избере най-подходящите прилагателни и заедно направете
формуляр за много хубава храна (Фиг. 6.2). Окуражете участниците
да помислят за още две или три храни със сходни тактилни характеристики (напр. крушата има консистенция много близка до тази на
ябълката, но обикновено е по-сочна и гранулеста).
• Ако участниците са над 12 години, помолете ги да опишат подробно
консистенцията на предложените храни като оценяват последователно основните им характеристики (твърдост, плътност, вискозност,
еластичност, лепкавост, трошливост, дъвкаемост, и др.), след като
сте им дали определение за всяка една от тях с помощта на речника (стр. 34). Винаги използвайте като примери храни, чиито характеристики са ясно разграничими (напр. вискозен като мед, твърд като
стар хляб и т.н.). В същото време поканете всеки един да даде свой,
различен пример. Това ли са тактилните характеристики, които правят храната по-приятна? Могат ли едни и същи характеристики да са
приятни при една храна и неприятни – при друга?
• Когато всички формуляри са попълнени съберете всички описания
на фличарта или на голям лист хартия, като обръщате особено внимание на описанията, които най-често са били употребени от групата и на тези, които– най рядко.

6
Храна
Зелена ябълка

Тактилни характеристики Описание
青リンゴ
Повърхност

Гладка

Консистенция

Сочна, месеста

Храни със сходна консистенция

Фигура 6.2 Формуляр за описание на храна на базата на “вътрешни”
тактилни усещания.
Апетитност на храната
(Над 12 години)
Въведете понятието апетитност на храната като използвате определението в речника (стр. 34). За да подмогнете разбирането на понятието,
осигурете малки порции от хляб със и без масло като обърнете внимание как апетитността нараства с добавянето на мазнината. На този етап
обсъдете отново храните от Упражнение 6.2 и заедно коментирайте тяхната апетитност. Кои са най-апетитните?
Мазно или постно?
(Над 12 години)
Организирайте дегустация на сирена (за предпочитане местни) с различна масленост, като помолите участниците да обърнат внимание на разликата в мекотата и апетитността им.

Каре Описание с помощта на ръцете и устата...
Поканете участниците да измислят нови прилагателни и сравнения (напр.
хрупкав като крекер).
Консистенцията може да бъде…
Лепкава като мед, или, като преварена паста, кремообразна като прясно
сирене, водниста, кристална, хрупкава, твърда, еластична, сипкава,
жилава, трошлива, газообразна, гумена, зърниста, мека, мазна, рехава,
песъчлива, копринеста, гладка, пенообразна, сочна, нежна, тлъста,
вискозна…
Температурата може да е…
Ледена като висулка, студена като сорбет, топла, гореща, вряла...
Повърхността може да бъде…
груба, гладка, влакнеста, мехурчеста, сякаш покрита с дребни
камъчета, грапава…
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7 Вкус
Вкусът, също както и обонянието, осигурява информация за химическия
състав на храната на базата на хеморецепторите, които изпращат сигнали до мозъка при наличието на специфични молекулни компоненти.
Вкусовите рецептори, разположени по езика и в цялата устна кухина, са
чувствителни към определени вещества като захар, белтъци и натриев
хлорид. В сравнение с обонянието, което може да различи стотици хиляди различни миризми, вкусът е далеч по-ограничено сетиво: неговите
рецептори могат да осигурят информация за т.нар. основни вкусове. На
този етап са установени рецептори за сладко, солено, умами (вкус на
месен буьон), горчиво, кисело и мазно (най-новото откритие). Не всички
вкусове се оценяват по един и същ начин. В болшинството от случаите
усещането за сладко, солено и умами, които са свързани с жизнено
важни молекули (съответно захари, натрий и аминокиселини) се асоциират с приятни усещания. Всъщност ние имаме вродени предпочитания
за тези вкусове и ги възприемаме още от своето раждане. Същото важи
и за вкуса на мазното, тъй като мазнините също са източник на голямо
количество енергия. Тази енергия е била от изключително значение за
преживяването в миналото, когато храната е била в ограничени
количества. Горчивото и киселото от друга страна често се асоциират с
отровни вещества като алкалоиди или развалящи се храни и инстинктивно се отхвърлят. Ние се научаваме да ги възприемаме само след определено „обучение” на вкусовете ни.
Организмът често ни „казва” от какво се нуждае посредством приятните усещания, които се асоциират с различните вкусове. Желанието за
по-солени храни се появява, когато е горещо и тялото се поти, тъй като
тогава то има нужда от повече натрий.
Прагът на възприятие на различните вкусове силно варира от човек до
човек, зависи от многобройни фактори, някои вродени, а други свързани например с хранителните навици. Към вещества като хинина или
захарта чувствителността може да варира от 1 до 500 в зависимост от
човека.
Както обонятелните рецептори, така и вкусовите също се „износват” и
тяхната чувствителност намалява, ако се стимулират прекомерно. Поради това за предпочитане е да се избягва прекаленото подслаждане или
посоляване на храната, за да се избегне снижаването на чувствителността на тези рецептори, което ни кара, като в порочен кръг, постоянно да
увеличаваме количеството на солта или захарта в нашата храна. Голямата употреба на сладки продукти се счита също и за една от основните
причини за развалянето на зъбите и затлъстяването, които застрашават
нашето общество, докато прекомерното използване на сол (натрий) в
храната може да причини високо кръвно налятане.

34

7
Упражнение 7.1 Разпознаване на четирите основни вкуса
(За всички възрасти)
Това упражнение ще помогне на участниците да разграничат четирите
основни вкуса (сладко, солено, горчиво и кисело) и да изолират и локализират вкусовите си усещания като ги разграничават от други, например обонянието. Обонянието винаги играе роля при вкусовите усeщания, до така степен че комплексният вкус често се използва за описание
на аромати (напр. вкус на лешник, на кафе и т.н.).
Когато участниците са в ранна възраст се концентрирайте върху разпознаването на отделните вкусове и свържете с тях често консумирани храни. Ако децата не могат да пишат означете всяка храна със съответната
рисунка/идиограма и съберете техните устни описания на голям лист
хартия.
При възраст 10-12 години може да се окаже интересно да сравните вкусовата чувствителност на отделните участници и да свържете тези наблюдения с индивидуалните хранителни навици като изтъкнете връзката
между предпочитанията и вкусовата чувствителност на всеки участник.
Материали:
За дегустацията предлагаме да използвате два различни разтвора в зависимост от възрастта на участниците:
Разтвори за по-малки деца (до 12 години)
• Сокът на 1 лимон
• 1 чаена лъжица сол
• 4 чаени лъжици захар
• 1 чаена лъжица разтворимо кафе
Разтвори за по-големи участници (12 години и нагоре)
Това са разтвори със същите дози, които се използват при предварителните тестове за професионални дегустатори за определяне на тяхната
индивидуална чувствителност.
• 20 г захароза
• 2 г натриев хлорид
• 0.7 г лимонена киселина (може да се набави от аптеките)
• 0.8 г кофеин (може да се набави от аптеките
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За всички тестове:
• 5 мерителни съда всеки с вместимост 1.5 л.
• 5 литра негазирана минерална вода (без вкус, в идеалния случай
нехлорирана)
• 4 големи лъжици за разбъркване
• 5 чашки за еднократна употреба за всеки участник
• Етикети
• Хартия и моливи

7
•
•

Флипчарт или голям лист хартия за записване на резултатите
Индивидуални формуляри за оценка (Фиг. 7.1)

Метод:
• Етикетирайте 4 от мерителните съдове с буква от азбуката и поставете във всеки от тях по един от разтворите за тестовете.
• Добавете постепенно по 1 литър вода при постоянно разбъркване,
за да се получи разтвор без утайка.
• Напълнете петия съд с обикновена вода.
• Раздайте по 4 чашки на всеки участник и ги означете със същите букви като съдовете с разтворите. Добавете и една чашка без буква като
я напълните с обикновена вода.
• Сипете от разтворите в съответно маркираните чашки.
• Поканете участниците да опитат всеки разтвор като си записват наблюденията в индивидуалните формуляри и отбелязват интензивността на усещанията си.
• Устата трябва да се изплаква с обикновена вода след всяка дегустация.
• В края на теста сравнете резултатите заедно като обърнете внимание
на индивидуалните различия. Има ли някой, който е свръхчувствителен към горчивото? Някой затруднил ли се е да разграничи сладкото
от соленото? Какви хранителни навици имат участниците? Солят ли
много храната си? Ядат ли много бонбони? Отбележете различията,
които ще се появят и ги свържете помежду им като обясните, че индивидуалните разлики се дължат отчасти на генетични фактори, поради което са вродени, но също така има различия, които се дължат
на индивидуалните хранителни навици.
Разтвор

Вкус

Интензивност

A
B
C
D

Фигура 7.1 Формуляр за отбелязване на вкусовете и тяхната интензивност при
разграничаването на четирите основни вкуса (сладко, солено, горчиво и кисело).
Отбележете интензивността с + (слабо), ++ (средно), или +++ (силно).
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Разпознаване на вкуса умами
(Над 12 години)
Запознайте участниците с „глутаматния вкус”, известен като умами (виж
уводната част на стр. 35). Опитайте следните храни в определен ред заедно с малки парченца хляб: Едно и също сирене (напр. Пармезан) но с
• различна възраст, като започнете с най-„младото”.
• Био-соев сос без глутамат и соев сос с добавен глутамат.
опитат но пробите в обозначения ред участниците ще имат възможността да усетят вкуса умами и да разграничат разликите в неговата
интензивност, дължаща се на разликите между отделните продукти.
Вкусът умами ще е най-интензивен в соевия сос, който не е био, в който концентрацията на глутамата е изкуствено увеличена. Най-зрялото
сирене също ще има най-интензивен глутаматен вкус, защото неговото
количество се е увеличило по естествен път в процеса на зреене като
резултат на автолизата на белтъците.
Обяснете на участниците, че в природата вкусът умами не съществува
отделно, а винаги в комбинация с друг вкус, особено със соления, с който често пъти се бърка. При опитването на соев сос и сирене се усещат
различни вкусове. Обърнете внимание на тяхната интензивност и степен
на приятно усещане за даден продукт и връзката с неговото качество За
да довършите изследването, помолете участниците да проучат етикетите на продуктите в техните кухненски шкафове или в хладилника у дома
или в супермаркета като търсят такива с подобрители на вкуса като мононатриев глутамат. Защо те се добавят в промишлените храни? С какви
естествени съставки могат да бъдат заменени?
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Как се променя вкусът ?
(За всички възрасти)
Изберете няколко местни вида плодове и зеленчуци, които могат да се
ядат сурови и които покриват спектъра от вкусове, за които стана дума
в предходния тест. Не се притеснявайте, ако соленият вкус не е добре
представен.
Измийте, почистете и нарежете плодовете и зеленчуците на парчета,
така че всеки участник да има по няколко парчета от всеки вид. Подредете пробите на подноси като ги разделите по доминиращ вкус. Запазете няколко плодове и зеленчуци цели, за да може да ги покажете на
участниците. По този начин те ще могат да ги запомнят по-добре. Продължете с дегустацията на чистите плодове и зеленчуци като помолите
участниците да разграничат основния вкус, който характеризира всеки
от тях. Припомнете на участниците, че в устата освен вкуса те усещат и
аромата (от вътреустните обонятелни рецептори), консистенцията (тактилни усещания) и лютивината (усещания за болка). Приканете ги да се
опитат да изолират истинския вкус (за по-нататъшни упражнения виж
Упражнения 9.1.2 и 9.1.3).

7
След това повторете дегустацията като към зеленчуците добавите капка
олио или сол, а към плодовете – капка мед или лимонов сок.
С участниците на възраст 10-12 години и нагоре обсъдете резултатите от
отделните тестове като повтаряте същите въпроси от предходното упражнение. Обърнете внимание на ролята на добавките (сол, захар, оцет,
лимонов сок) и как те помагат за подобряването на вкуса, но как в също
то време могат и да го променят като маскират съществуващите аромати или намаляват нашите вкусови усещания.
Накрая направете голям постер, посветен на местните плодове и зеленчуци, групирани според техните вкусови характеристики като добавите и
рецепти от вкъщи или пък измислите такива по време на упражнението.
Предпочитания
(Над 7 години)
Направете списък с храни и ястия, които често се предлагат у дома или в
училище като започнете с най-любимите и свършите с най-малко харесваните. Кой вкус е начело на списъка? Кой е на последно място?
Влияние на температурата върху вкуса
(Над 12 години)
Чувствителността към киселото не се променя много с промяната на
температурата. В същото време усещането за солено се засилва в линейна зависимост, а към сладкото в експоненциална зависимост от повишаването на температурата. Горчивият вкус се усеща по-силно при
по-ниски температури или над 37°C (98.6°F). Тези факти могат лесно да
бъдат потвърдени в кухнята. Сладоледът например е подсладен повече
от една топла напитка, защото ниските температури намаляват силата
на посладител на захарта, докато един неподсладен студен чай е погорчив от същия топъл чай. Предложете на групата да опита кисел, сладък, солен и горчив разтвор при три различни температури (5°C/40°F,
20°C/70°F, 40°C/100°F). Пригответе разтворите на базата на рецептите,
използвани по-рано. Интензивността на кой вкус се променя най-силно
при промяна на температурата? Чувствителността към кой вкус намалява с повишаване на температурата? Попитайте участниците за храни,
чиято апетитност се променя при промяна на температурата и по какъв
начин.
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7
Упражнение 7.2 Оценка за прага на усещане на сладко
(Над 12 години)
Това упражнение ни връща към темата за индивидулната чувствителност към вкусовете като се концентрира върху сладкия вкус и се свързва
с темата от предходното упражнение. Прагът на усещане на даден вкус
може да варира значително от човек до човек. Това обяснява защо според някои хора дадено ястие е безвкусно или пресолено, докато други
могат да го възприемат като идеално подправено. Обърнете внимание
отново на хранителните навици, като покажете, че тези, които ядат предимно промишлена храна (например снаксове), имат по-слаба вкусова
чувствителност.
Материали:
• 100 г захар;
• 6 литра слабо минерализирана вода;
• 1 пипета или спринцовка с вместимост 25 мл;
• 10 малки чашки за всеки участник;
• 9 чисти бутилки с еднакъв размер;
• 1 буркан;
• 1 голяма лъжица;
• Етикети;
• Хартия и моливи, индивидуални формулари за оценка (Фиг. 7.2);
• Флипчарт или голям празен лист за събиране на резултатите.
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Метод:
Пригответе разтвори с нарастваща концентрация:
• Пригответе изходен разтвор в буркана като разтворите 100 г захар в
1 литър вода.
• Напълнете деветте бутилки с по 500 мл вода. С помощта на пипетата
или спринцовката отстранете 2.5 мл вода от първата бутилка и добавете същото количество от изходния захарен разтвор. Продължете
със следващите бутилки като последователно отнемате по 5, 7.5, 10,
12.5, 15, 20 и 22.5 мл вода и добавяте същото количество от изходния
захарен сироп. Така ще имате 9 разтвора с нарастваща концентрация
съответно равна на 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 и 4.5 грама/литър. Номерирайте ги като започнете от най-ниската концентрация от 1 до 9.
• Номерирайте чашите също от 1 до 9. Напълнете чашата с номер 0
с чиста вода, а в следващите сипете от захарния разтвор със съответната концентрация. Дегустирайте пробите последователно. Дегустиращите, след като са информирани предварително само, че в
първата чаша има чиста вода, трябва да оценят вкуса като попълват
предоставения им формуляр.
• В края на упражнението обсъдете резултатите и направете класификация на индивидуалната чувствителност на участниците. Дискутирайте върху връзката между тези данни и изборът ни на храни. Кой е
„най-сладкият” в групата? Какви са неговите или нейните хранителни навици?

7
Номер на пробата

Название на вкуса

Интензивност

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фигура 7.2 Индивидуален формуляр за оценка на прага на усещане на сладкия вкус.
Проба 0 е чиста вода. В колона “Име на вкуса” напишете “вода”, ако вкусът на пробата
не се различава от този на проба 0, или “?”, ако вкусът не е различим. Ако вкусът е
ясно различим, напишете името на вкуса.
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7
Оценка на прага за усещане на солено и горчиво
(Над 10 години за теста за солено, над 12 години за теста за горчиво)
Упражнение 7.2 може да се повтори за определяне на прага на възприятие за солено и горчиво. Използвайте същата процедура, за да приготвите девет разтвора с нарастваща концентрация, като приготвите изходния разтвор с 20 г натриев хлорид за соления тест или 5 г кофеин за
горчивия тест. Ще получите следните концентрации:
Солен вкус: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 грама/литър
Горчив вкус: 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.225
грама/литър
Сравнени с теста за сладко и солено, разтворите за теста за горчив вкус
са много силно разредени. Това не е учудващо, тъй като горчивият вкус
е много важен при откриването на отрови в храните. Поради това той
може да се регистрира много по-лесно в сравнение с останалите.
Сладко като…
• Плод
(За всички възрасти)
Организирайте дегустация на пресни и сушени плодове с различна захарност и оценете удоволствието при тяхната консумация по отношение
на сладостта им.
(Над 12 години)
Как се променя интензивността на сладкия вкус в процеса на узряване
на плодовете? Сравнете един и същ плод в различни етапи от неговото
узряване. Това упражнение може да е началото на едно пътешествие,
свързано с отглеждането, брането и съхраняването на плодовете в полето, градините и оранжериите.
• Подсладители
(Над 12 години)
Съберете набор от естествени подсладители (бяла захар, нерафинирана
захар, кафява захар, меласа, мед, кленов сироп и др.). Сравнете техния
вкус посредством дегустация и обсъдете тяхната различна употреба в
кухнята. Проучете откъде произхождат и как се произвеждат. Направете голям постер с цялата събрана информация. Подобно упражнение
може да се направи и с различни видове сол (морска сол, каменна сол и
др.) с различна твърдост.
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7
Описание с устата…
Помолете участниците да измислят нови прилагателни и сравнения
(напр. кисело като лимон и др.).
Вкусът може да бъде…
Апетитен, превъзходен, добър или лош, прост или комплексен,
неприятен или приятен, силен или слаб, интензивен, изразен
или недоловим, деликатен…
Вкусът може да…
Покрива, маскира, разваля, доминира, засилва, подобрява
друг вкус.
Едно ястие, в зависимост от доминирането на един или друг вкус
може да бъде…
Горчиво, кисело, остро, вкиснато, лютиво, солено, слабо
солено, блудкаво, сладко, захарно, засищащо, апетитно,
богато...
Вкусът на едно ястие в зависимост от това колко хармонично
съчетани са отделните вкусове може да бъде…
Рафиниран или груб, обикновен или изтънчен, прост или
комплексен, деликатен, стурктуриран..
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8 Слух
Точно, както окото трансформира енергията от електромагнитните светлинни вълни в нервни импулси, така ухото е способно да превръща механичната енергия на звука в звукова информация. Звуковите вълни се
образуват, когато въздушните молекули притискат съседните молекули
и причиняват вибрации. Докато се храним, звуковите стимули помагат
за обогатяването на сетивната информация за храната, която достига до
мозъка. Стимулите могат да бъдат външни и вътрешни. Първите (които
се получават вътре в устата докато дъвчем), заедно с тактилните стимули, помагат на мозъка да оцени консистенцията на храната. По време
на дъвченето, например на едно прясно, меко парче хляб се получава
по-малко шум в сравнение с дъвченето на солети или картофен чипс.
Пресните плодове и зеленчуци произвеждат повече звуци от сварените.
Всъщност ние обръщаме повече внимание на тези звукови стимули, отколкото на тактилните усещания, които възникват в устата. Това може
да се демонстрира в експеримент, при който участниците слушат със
слушалки мултиплицираните звуци, формиращи се в тяхната уста докато хрупат картофен чипс. Организаторите на този експеримент са установили, че промяната на силата на звука в слушалките е достатъчна, за
да заблуди участниците че те ядат по-хрупкав чипс от предходния, дори
да става дума за едно и също нещо.
Външни звуци, които не са свързани с храната, като музика или гласове,
могат също силно да въздействат върху нашия избор на храна. Спомнете си тихата музика в супермаркетите и ресторантите, чиято цел е да направят вашето преживяване по-приятно и така да увеличат покупките.
По време на хранене, силен или продължителен външен звуков дразнител може да взаимодейства с други сетивни възприятия, включително
и с вкуса. Храненето в много шумна обстановка, например, намалява
чувствителността на сетивата и не дава възможност да се усети целият
вкус на храната. От друга страна, отпускащата и приятна музика, която
придружава храненето, може да повиши апетита и да подобри храносмилането.
Упражнение 8.1 Хрупка или хруска? Разпознаване на хранатa по
звука
(За всички възрасти)
Различните храни могат да издават различни звуци в зависимост от тяхната консистенция. Познаваме ли звуците на храната? Това упражнение
ще провери нашето внимание.
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Матерали:
• Няколко храни с различна консистенция (сурови и варени плодове и
зеленчуци, солети, картофен чипс, крекери, бисквити и др.).
• Превръзки за очите за участниците;
• Микрофон със стойка и усилватели (по желание).
• Хартия и моливи
Метод:
• Опитайте всички храни, които ще участват в теста. Поканете участниците да обърнат внимание на различните звуци, които се получават
при отхапването и последващото дъвчене, когато слюнката омекотява храната и променя нейната консистенция.

8
•
•
•
•

Завържете очите на участниците.
Накарайте един от участниците да си махне превръзката от очите и
след това го/я помолете да отхапе от храната и да я сдъвче (близо
до микрофона, ако има такъв), по възможност с отворена уста, за да
може звуците да са по-ясни.
Междувременно останалите (все още със затворени очи) трябва да
отгатнат коя е храната. Позволете им да си махнат временно превръзките и да запишат името на храната на парче хартия, както и
звукоподражателни думи, които описват звука.
Накрая кажете на участниците кои са храните и заедно обсъдете резултатите. Кой е отгатнал най-много храни? Кои звукови характеристики могат да разграничат една храна от друга? Кой има „най-доброто” ухо в групата? Описанията на звуците различават ли се при
отделните участници?

Имитиране на звуци
(За всички възрасти)
Организирайте състезание, за това кой най-добре ще имитира звуците,
които могат да се асоциират с дадени храни. Кой е най-добър в имитирането на звука от картофен чипс? А звукът от машина за кафе? Обикновено имитацията на звука на шейкър води до развеселяване в групата…
Звукоподражателна песен
(От 4 до 7 години)
Помолете децата да измислят звукоподражателна песен на храните, например:
Ябълките казват…., хлябът казва…, млякото казва…
Упражнение 8.2 Влиянието на външните шумове
(Над 8 години)
Този тест, който се провежда по време на хранене (или просто закуска)
има за цел да стимулира разсъжденията на участниците върху проблема
със шумовото замърсяване. Храненето в прекалено шумна обстановка
може значително да намали нашите сетивни възможности, което ни лишава от възможността пълноценно да се насладим на храната.
Материали:
• 2-3 радиопарата или диск-плеъри;
• Ястие или закуска, който всеки участник обича;
• Чинии, хартиени салфетки, прибори за хранене, стъклени чаши,
fниско минерализирана храна;
• Хартия и моливи;
• Флипчарт или голям лист хартия за обобщаване на резултатите.

44

Провеждане:
• Поставете храната в чините, разделете я на две равни части.
• Включете няколко радиоапарата или CD-плеъри на различни станции
или с пуснете различни дискове, за да се получи какофония от звуци.
Помолете участниците да хапнат от първата половина на порцията.

8
•
•

Когато всички са приключили с храненето, изключете музиката и помолете за пълна тишина. Когато тя настъпи, помолете участниците
да продължат с втората порция.
Съберете впечатленията. В кой от двата случая участниците най-добре са възприели храната? Участниците забелязали ли са през втората част на упражнението такива качества на храната, които са им
убегнали през първата?

Звуците в местата за хранене
(От 7 години)
Отидете на място, където храната се прави и консумира (кухня, кафе,
ресторант, ресторант за бързо хранене, супермаркет, пекарна, фабрика
за хранителни продукти и др.) и запишете с помощта на цифров рекордер серия от звуци като бълбукането на кафе машината, свистенето при
запалването на газов котлон, звукът на блендера и т.н. Пуснете тези звуци на участниците в упражнението, когато се върнете и вижте дали те
могат за отгатнат техния произход. Могат ли да се сетят за думи, с които
да опишат тези звуци? Ако участниците са по-малки деца накарайте ги
да възпроизведат звуците в момента, в който ги чуят.
Шумово замърсяване
(Над 12 години)
Поставете на участниците задача да проучат шумовото замърсяване в
заобикалящата ни среда. Кои са дразнещите звуци, които се чуват през
деня? Кои звуци са приятни? Помолете участниците да направят речник
на звуците с коментари към тях и ги обсъдете заедно. За да развиете
упражнението направете класификация, кои човешки дейности предизвикват особено силни и дразнещи звуци.
Описание с ушите…
Помолете участниците да предложат нови думи, които описват звуци и
шумове, произвеждани от храните или типични за местата където храните
се произвеждат, готвят или консумират (напр. хрупването, когато се отхапва
крекер).
Звукът може да бъде…
Чист, объркан, кристален, пищящ, дрезгав, приятен, неприятен,
вибриращ, мек, твърд, сладък, груб, висок, нисък, силен, мощен, слаб,
немощен, неясен, притъпен, влажен…
Шумът може да бъде…
Оглушителен, дразнещ, силен…
Звуците и шумовете, произвеждани от храните включват…
Пукане на пуканки, къкрене на супа, цвърчене на храна, която се пържи в
олио, хрупкането на мюсли в студено мляко, шумолене на газирана вода,
бълбукане на вряща вода …
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Звуците и шумовете, типични за местата, където храната се приготвя и
консумира включват…
Свиренето или свистенето на тенджера под налягане или чайник,
пуфкането на парата, излизаща под капака на тенджера, свиренето на таймер,
бълбукането на кафе-машината, бръмченето на електрическите уреди,…

9

Съзнателни мултисензорни
възприятия
9.1 Взаимодействие между сетивата
Формирането на възприятие в мозъка е мултисензорен процес. След
възприемането на отделните сензорни стимули, те преминават през различните нервни центрове преди да достигнат до мозъчната кора (важна
част от мозъка, която контролира функции като памет, концентрация,
мислене, говорене и съзнание). Мозъчната кора е разделена на различни „сектори”, всеки от които е отговорен за интерпретацията на сигналите, идващи от различните сетива. Макар и разделени на кортикално ниво, отделните сетивни сигнали се смесват помежду си по време
на пътя, който ги отвежда от рецепторния орган до мозъчната кора, в
процеса на което първо се разпадат, а след това отново се сглобяват.
Поради това, когато се формира едно възприятие, е възможно вкусовете и миризмите, които ние възприемаме да бъдат силно повлияни от
зрението и слуха. По този начин се обясняват някои явления на възприятието, като факта че в един ярко оцветен съд повечето хора могат
да усетят миризмата на определено нещо, дори ако течността в съда
е лишена от всякаква миризма. Взаимодействията на възприятията се
засилват в ситуация на опасност. Лошата миризма на идеално от естетическа гледна точка парче месо доминира над всички останали сетивни стимули. Също така съществуват взаимодействия между отделните сетива. За вкуса добър пример е този с мононатриевия глутамат
(отговорен, както разбрахме за вкуса умами), който повишава възприемането на солеността и по този начин маскира усещането за горчиво.
По подобен начин усещането за солено намалява горчивината, докато
киселото ни прави по-чувствителни към сладкото, а сладкото намалява чувствителността ни към киселото и горчивото. Тази е причината,
поради която лъжица сладко изядена след лимонов сок ще има посладък вкус, докато киселината на плодов сок или горчивината на черното кафе ще изглеждат по-слаби след като сме хапнали парче кекс.
Възприятието на всеки един от няколко смесени вкуса със съпоставима
интензивност, които са смесени помежду си по правило е по-слабо, в
сравнение с това, когато вкусовете се опитват поотделно, освен в случаите, когато някой от вкусовете доминира. В тези случаи по-слабият
вкус може да послужи като „усилвател”, като например когато щипка
сол се добавя към тесто за палачинки или щипка захар се добави към
задушено.
Докато вкусът, зрението и слухът могат частично да се „разсеят” от други присъстващи сетивни стимули, обонянието не е много чувствително
към външни намеси. Това не е изненадващо, предвид на факта че една
от неговите основни функции е да ни предупреждава за съществуваща
опасност. Поради това ние можем да усетим миризмата на изгоряло и
да реагираме на него, дори ако сме потопени в четенето на интересна
книга или се намираме на изключително шумно място.
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Упражнение 9.1.1 Взаимодействие между зрение и обоняние
(Над 7 годинит)
Това упражнение дава възможност да оценим удоволствието от две сензорно еднакви храни с различен цвят. С този тест участниците ще разберат колко силно е въздействието на цвета върху тяхното възприятие и
как той засилва нашето желание да консумираме дадена храна.
Материали:
• 2 кутии мляко от една и съща марка;
• Оранжева и синя боя за храна без аромат;
• 3 празни буркана;
• 2 литра ниско минерализирана вода без вкус;
• По 4 дегустационни чаши за всеки участник;
• 2 лъжици за разбъркване;
• Хартиени салфетки;
• Хартия и моливи, индивидуални формуляри за оценка (Фиг. 9.1);
• Флипчарт или голям лист хартия за обобщаване на резултатите.
Метод:
• Разпределете млякото в трите празни буркана. Оцвете единия с
оранжево или жълто, а другия – със синьо. Ако използвате боя на
прах, първо смесете боята с малко мляко в една чашка и след това
го добавете към останалото. Разбъркайте добре. Маркирайте всеки
буркан с буква от азбуката. Със същите букви маркирайте чашите на
участниците. Оставете едната чаша без буква и я напълнете с вода.
Сипете по малко от оцветеното мляко в съответната чаша.
• Поканете участниците да опитат трите течности последователно,
като изплакват устата си с вода след всяка проба.
• Помолете ги да попълнят формуляра, като отбележат разликите и
приликите и предпочитаната от тях проба.
• След приключването на дегустацията кажете на участниците, че и
трите проби са били еднакви на вкус и мирис и единствената разлика
е била в цвета. Обърнали ли са внимание на тази оптическа илюзия?
Кой цвят им е бил по-приятен и кой по-малко?
Проба

Външен вид

Миризма

Вкус

Аромат в устата Консистенция

A
B
C
Аз предпочитам проба ………….........
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защото ....................…………….

Фигура 9.1 Индивидуален формуляр за оценка на въздействието на цвета върху
възприемането на храната.

9
Упражнение 9.1.2 Въздействие на консистенцията върху вкуса
(Над 7 години)
Това упражнение показва, че хрупкавата храна обикнове но се предпочита пред храна със същия вкус, но с по-мека консистенция. Хрупкавостта и ронливостта са водещи характеристики при избора на храни. Те са
синоними на свежест и ни карат да ги консумираме в по-големи количества, защото се стимулира отделянето на слюнка (факторът овлажняващ
устата), което е механизъм, повишаващ апетита. Тези характеристики на
храната също помагат за разтоварване на нервното напрежение.
Материали:
• Филии хляб, половината препечени, а другата половина – не. Важно
е филиите да са от един и същ хляб. Консистенцията трябва да е
единствената характеристика, която отличава филиите. Оставете
препечения хляб да изстине, така че да има температура като тази
на непрепечения. Внимавайте да не прегорите хляба, тъй като само
следи от прегоряло може да провали експеримента.
• 1 буркан с мармалад или нещо друго сладко за намазване.
Провеждане:
• Намажете сладкото върху малки парчета от препечения и непрепечения хляб, след което ги поднесете на участниците да ги опитат като
ги помолите да обърнат внимание на усещанията, които тези хапки
предизвикват у тях. Кои от двете хапки имат по-приятен вкус? Обяснете накрая, че и в двата случая е използвано едно и също сладко.
Упражнение 9.1.3 Разграничаване на миризмите: вкусът със и без
обоняние
(Над 7 години)
Това упражнение ще помогне на участниците да разграничат трите възприятия, които формират комплексния вкус на храната: вкусови възприятия, външни обонятелни възприятия и вътрешни (възникващи в устната кухина) обонятелни възприятия.
Материали:
• 2 сорта на един и същ плод (ябълка, круша, праскова и др., по възможност местни) с еднаква температура и степен на зрялост;
• Малки чинийки, вилици, ножове за рязане на плодовете;
• Вода и чаши за изплакване на устата;
• Хартиени салфетки;
• Хартия и моливи, флипчарт или голям празен лист за обобщаване
на резултатите.

48

9
Метод:
• Приготвяне на пробите. Измийте плодовете. Означете всеки сорт с
различна буква. Запазете част от плодовете цели, а останалите нарежете като внимавате да не смесите двете разновидности. Не белете кората.									
Разпределете двата сорта плодове в чинии и дайте на всеки участник
по 4 малки проби от всеки сорт.						
Подсигурете за всички вода и хартиени салфетки.
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•

Възприемане само на вкуса							
Накарайте участниците да опитат плода със запушен нос. Могат ли
да направят разлика между двата сорта? Обърнете им внимание, че в
този случай вкусовите и тактилните рецептори работят заедно, така
че вкусът и консистенцията могат да се възприемат.

•

Възприемане само на външни стимули на обонянието			
Накарайте участниците да помиришат двете проби, като приложат
техниката, която са научили в Упражнение 5.1. Могат ли да направят
разлика между двете проби само по миризмата, без да опитват вкуса?

•

Усещане на аромата вътре в устата						
Поканете участниците да опитат плодовете отново, този път с отпушен нос. Ароматът в устата се усеща най-добре, когато се дъвче със
затворена уста по време на издишване, когато въздушните пари от
храната достигат до обонятелния епител. Какви са разликите в аромата на двата сорта плодове?

•

Усещане на комплексния вкус на храната					
Сега помолете участниците да обърнат внимание едновременно върху вкуса и усещането на аромата вътре в устата, като се концентрират
едновременно върху всички вкусови и обонятелни стимули, произтичащи от двата продукта. Кой е по-вкусният? 				
По време на упражнението обобщете наблюденията на участниците
на флипчарта и ги обсъдете заедно. Накрая покажете целите плодове като обясните какъв е техният произход и обобщете техните
комплексни вкусови качества с няколко ключови думи.

Да оценим биоразнообразието!
(Над 7 години)
Използвайте упражнение 9.1.3 като основа за дискусия, свързана с биоразнообразието. Подчертайте факта, че в света съществуват десетки,
ако не стотици разновидности на един и същ плод или зеленчук, но поради икономически причини само малка част от тях можем да намерим
в супермаркета. Поставете задача на участниците да проучат биоразнообразието на един единствен вид плод. Кои сортове се отглеждат около вас? Колко разновидности съществуват в цял свят? Колко сортове е
имало в миналото в сравнение с настоящето?

9
9.2 Оркестърът на сетивата
На този етап от обучението участниците познават своите сетива, както
по отделно, така и по какъв начин те си взаимодействат едно с друго.
Това е моментът, когато можем да се наслаждаваме пълноценно на храната с всичките си сетива. Поради това участниците отново ще бъдат
поканени да участват в дегустация. За разлика от началото, Упражнение
3.1, което се основава на субективните възприятия и емоциите, които
храната може да предизвика, сега участниците ще трябва да използват
усвоените специализирани думи, за да оценят съвместно и обективно
качеството на храната. На базата на приликите и разликите между техните индивидуални оценки и тези на останалите участниците ще изготвят критични подходи при разграничаването, оценката и одобряването
на качествата на храната.

Упражнение 9.2.1 Игра на подреждане
(Над 12 години)
Тестът, също както тестът с точки, представлява създаването на класификации на храни на основата на предварително зададени сензорни
характеристики (напр. сладост, горчивост, хрупкавост и т.н.). Това е предварителната стъпка към способността за информирана полисензорна
оценка на храната, защото научава човека как да разграничи своите индивидуални оценки и да изчисли тяхната интензивност.
Материали:
• 4-5 храни, даващи възможност да се изследва всяка сензорна характеристика, по възможност избрани от местните производители.
Храните могат да бъдат от един и същи вид (напр. различни видове
хляб, сирена, бисквити и т.н.) или да са различни. За всяка сензорна
характеристика е необходимо да имаме храна, в която тази характеристика е или ясно изразена или много слаба.
• За да се оцени твърдостта на храната може да вземете например различни видове плодове, включително и такива от един и същ вид, но
в различна степен на зрялост или местни сирена с различна степен
на зрялост. За да направите скала от безсолно към солено можете
да започнете с бял ориз, след това хляб с повече или по-малко сол,
след това маслини и накрая сирена с различна степен на зрялост и
соленост. Като храни с различна консистенция можете да използвате сирене „Крема”, масло, пармезан, хляб, крекери, картофен чипс,
фъстъковка и т.н.
• Чаши за вода и вода за изплакване на устата, малки чинийки и салфетки;
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•
•

Хартия, моливи, индивидуални формуляри за оценка (Fig. 9.3);
Флипчарт или голям бял лист за записване на резултатите

Метод:
• Създайте си критерии за подреждане на храните на базата на точки:
1 за най-малка интензивност на характеристиката и 10 – за най-голяма интензивност.Поканете участниците да опитат пробите и направете скала като попълните индивидуалните формуляри.
• Съберете всички попълнени формуляри и ги обобщете във формуляр на групата (Фиг. 9.4), за да можете да изчислите. Завършете с
няколко ключови думи, с които да обобщите упражнението.

Сензорна характеристика за оценка (напр. соленост)
Наименование на храната

Точки (от 1 до 10)

Храна 1

5.8

Храна 2

7.2

............................
Фигура 9.3 Индивидуална форма за сравнителна оценка на храните (точкова оценка).

Храна 1

Храна 2

Участник 1

5.8

7.2

Участник 2

............

............

..............................

...........

...........

.............

Общо точки
Среден брой точки

Фигура 9.4 Формуляр за обобщаване на индивидуалните оценки и изчисляване на
средния брой точки.
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9
Визуална скала
(Над 7 години)
С по-малки деца е по-лесно да се направи скала с храни от различни
категории (напр. маслини, зрели сирена, солети и т.н. за соленост). След
дегустацията и обобщаването на резултатите направете голям постер
с рисунки на участващите храни, организирани в стълбчеста диаграма,
отразяваща нарастването на солеността.
Упражнение 9.2.2 Количествено-описателен анализ
(Над 12 години)
След като заедно в групата сте определили някои от най-важните сензорни характеристики на храните, които трябва да се изследват, участниците ще трябва да ги оценят количествено чрез дегустация и поставяне
на определени точки. Предварителната дискусия ще позволи на участниците да се фокусират върху най-подходящите параметри за оценка
на качеството на продуктите.
Материали:
• За всеки участник порция храна, която той често консумира с удоволствие като закуска (сезонен плод, сирене, хляб или друго печиво)
или пакетирана закуска;
• Малки чинии, хартиени салфетки, чаши, слабо минерализирана вода
за изплакване на устата;
• Индивидуален формуляр за оценка (Фиг. 9.5) за записване на данните;
• Флипчарт или бял лист хартия за обобщаване на данните на групата.
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Метод:
• Най-напред подгответе за всеки храна за теста. Като използвате
петте сетива изяснете в групата характеристиките, които определят
качеството на храната и думите, с които те се описват. Ако говорите
за ябълка например, (Фиг. 9.6), нейният аромат е повече цветен или
плодов е? Вкусът повече или по-малко кисел е? Естествено характеристиките, описващи храните ще са различни за различните продукти. Например при оценка на консистенцията на бисквитка или друго
печиво ще се обърне внимание на хрупкавостта и ронливостта, докато при киселото мляко ще се оценява мекотата и кремообразността.
• Направете скала от 1 до 10 на базата на удоволствието, което предизвиква всяка оценявана характеристика. Поканете участниците да
опитат храната като внимателно оценяват всички сензорни характеристики, които предварително са избрани и след това нанесат точките в техните индивидуални формуляри (Фиг. 9.5).
• Направете същия формуляр на флипчарт. Съберете индивидуалните
точки, изчислете средните стойности и ги запишете на обобщаващия

9
формуляр. Коя характеристика на храната е събрала най-много точки? Защо? Обърнете внимание на разликите в индивидуалните тестове, които се дължат на вкусовите предпочитания на всеки участник и
на обективни характеристики на храната.
Характеристика

Храна 1

Храна 2

Храна 3

Външен вид

7.2

6.0

4.5

Миризма
Вкус

8.8

8.0

6.2

8.0

4.0

6.5

Аромат в устата

7.0

5.0

6.5

Апетитност
Консистенция

4.0

8.0

7.5

...

...

...

Фигура 9.5 Индивидуален формуляр за оценка на сензорните характеристи на една
или повече храни. Същата форма може да се използва за изчисляване на средните
стойности на базата на резултатите на всички участници.
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9
Характеристика

Прилагателни

Зрение
Форма
Размер
Цвят

Сферична
Голям, малък

Повърхност

Мирис
Аромат в устата на мед

Височина (см), ширина (см)

Червен,зелен, жълт,равномерно
или неравномерно оцветен,
интензивен или блед цвят…
Без дефекти, с белези от
дъжд или градушка, проядена
от червей, набръчкана

Степен на харесване (от 1
до 10)

Аромат в устата на
жасмин

Степен на харесване (от 1
до 10)

Аромат в устата на липа

Степен на харесване (от 1
до 10)

Аромат в устата на
кайсия

Степен на харесване (от 1
до 10)

Аромат в устата на земя

Степен на харесване (от 1
до 10)

Допир и консистенция
Повърхност
Твърдост
Сочност
Сипкавост
Хрупкавост
Ронливост
Вкус
Сладък вкус
Кисел вкус
Звук
Хрупкавост
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Точкуване

Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)

Степен на харесване (от 1 до 10)
Степен на харесване (от 1 до 10)

Степен на харесване (от 1 до 10)

Фигура 9.6 Пример за индивидуален формуляр за оценка на сензорните
характеристики на ябълка.

9
Сравняване на качеството
(Над 12 години)
Упражнението става по-интересно, ако се сравняват различни храни от
един и същ вид, както се прави в промишлеността, за да се оптимизира
даден продукт. Прави се сравнителна дегустация, например на 3 различни вида прясно или кисело мляко, три ябълки с различен произход и т.н.
Използвайте формуляр близък до този от Фиг. 9.5, за да поставите точки за всяка характеристика на отделните продукти. Може да се окаже
полезно ако се сравни вкуса на прясно издоеното мляко и това от UHT
опаковка.
При много продукти, като например зехтин extra-virgin, шоколад, сирене
и кафе, сензорните параметри вече са идентифицирани и кодирани от
професионални дегустатори и могат да се ползват като отправна точка
за сравнение.
При този тип сравненителни анализи е много удобно да се използват
полигонални диаграми, както е показано на Фиг. 9.7.
Всяка графика показва анализа на една проба кафе. В този случай са
анализирани осем характеристики (горчивина, киселинност, тяло и т.н.)
и графиките представляват осмоъгълници. За да се опрости теста може
да се използват по-малко променливи, намалявайки броя на сензорните
характеристики, които се оценяват. Възможно е също да се избере само
една характеристика, например вкус (горчив, кисел, сладък, солен и умами) и по този начин ще се получи пентагон или фигура с друга форма.
Повече проби могат да се сравнят като техните профили се поставят на
една и съща графика с различни цветове или както е показано на отделни графики една до друга за сравнение. Полигоналните диаграми придават на профилите форма и позволяват тяхната визуализация веднага.
Например, в случая с кафето от проба А (Фиг.
9.7A), на графиката може да се види, че става дума за кафе с богат, пълноценен и комплексен сензорен профил, но с два очевидни недостатъка – то е кисело и стипчиво, което се вижда от формата на диаграмата.
Горчивинината също не е силно изразена.
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9
Горчивина
Киселинност

Комплексност
на аромата

Продължителност
на аромата

Тяло

IИнтензивност на
аромата

Мекота
Стипчивост
Горчивина
Киселинност

Комплексност
на аромата
Продължителност
на аромата

Тяло

Мекота

IИнтензивност на
аромата
Стипчивост
Горчивина

Киселинност

Комплексност
на аромата

Продължителност
на аромата

Тяло

IИнтензивност на
аромата

Мекота
Стипчивост

Фигура 9.7 Полигонални диаграми за анализ на проби от кафе.
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Речник
на сетивата
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Анозмия: нарушение в обонятелната система на човека, която се изразява в пълна липса на обоняние.
Апетитност на храната: термин, с който се описва общият ефект на
тактилните усещания на храната, които предизвикват удоволствие по
време на дъвчене. Сходно с усещане в устата. Колкото е по-голяма апетитността, толкова храната доставя по-голямо удоволствие на небцето.
Това е характеристика, свързана преди всичко със структурата на храната.
Аромат: обонятелно усещане, предизвикано от определени вещества.
Вкус (качество): сетивна характеристика на храната, свързана с един от
шесте вкуса: сладко, солено, горчиво, кисело, умами и мазно.
Вкус (сетиво): сетиво, отговорно за възприятието на химични, вкусови
дразнители, които се дължат на въздействието на определени вещества
върху вкусовите луковици в устата. В широк смисъл се използва за определяне на общите сензорни възприятия и изразяване на положително и
отрицателно мнение за храната (хубав вкус/лош вкус).
Вкус в устата: обонятелно възприятие на ретроназалните (вътрешни)
рецептори, резултат от тяхното стимулиране с парите, които се отделят
от храната вътре в устата и достигат до отворите на носа, наричани хоани.
Глутамат: аминокиселина, отговорна за вкуса умами. Под формата на
мононатриев глутамат тя е важна добавка, която служи като подобрител на вкуса.
Горчив: вкусова характеристика, резлутат от стимулирането на специални рецептори, разположени на езика от разнообразни молекули, понякога (макар и не винаги) отровни за хората, каквито са алкалоидите.
Това е характеристика, която може да ни предпази от консумирането на
храни, съдържащи отровни субстанции в тях.
Дизайн на вкуса: метод за създаване на промишлени храни на базата
на физиологичното и психологичното въздействие на вкусовите качества на храна.
Жилавост: геометрична характеристика на храната, свързана с усещането по време на дъвчене, при което храната не се поддава на раздробяване.
Звук: усещане, възприемано от ухото в резултат на въздействието на
звуковите вълни.
Зрение: сетиво, отговорно за възприемането на зрителни стимули, резултат от взаимодействието между електромагнитните вълни и зрителния рецептор. Зрителните възприятия могат да се разделят на два вида:
такива, които различават цветове и такива, които различават светлината
(интензивността на лъчисти източници)
Индекс на засищане: индекс за измерване на способността на дадена
храна да засища.
Кисел: вкусова характеристика, която отразява концентрацията на водородни йони (H+) в храната.
Комплексен вкус на храната: термин, с който се описват комплексни-
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те усещания, резултат от вкуса, получен от вкусовите луковици и ароматите, възприети от ретроназалните обонятелни клетки в момента, в
който храната попадне в устата (аромат в устата).
Консистенция: качество на храната, което определя общото усещане
при дъвчене и преглъщане. Две храни с еднакъв химичен състав могат
да имат различна консистенция в резултат на различното пространствено подреждане на техните молекули. Такъв е примерът със сметаната и
маслото.
Лютивина: известна още като пикантност, ноцисептивно (предизвикващо болка) дразнене, предизвикано от парливото въздействие на някои
храни, по-специално лютиви чушки или чили, в устната кухина. Често
пъти погрешно се възприема като вкусово усещане.
Мазнини: известни още като липиди, това са едни от най-важните хранителни вещества заедно с въглехидратите, белтъците и минералните
соли. Те имат голямо значение за консистенцията на храната и повишават нейните вкусови качества. Днес е известно че мазнината е истинска
вкусова характеристика на храната, която се дължи на стимулирането
на специални рецептори по езика, които са чувствителни към липидите.
Невропластичност: явление, при което морфологичната и функционална структура на човешкия мозък може да се пренастрои в отговор
на стимули, които му въздействат в продължение на години.
Ноцисепция: способност за възприемане на физически дразнители, които акитивират рецепторите за болка. Тя има важна предупреждаваща
функция, но също е отговорна за някои усещания, които погрешно се
възприемат като вкусови, например усещането за лютиво.
Оцветители: добавки, които променят цвета на храната. Те могат да
бъдат естествени, като шафран (жълто) или хлорофил (зелено) или синтетични като хинолин (E104) или патентовано синьо V (E131).
Праг на възприятие: концентрацията, необходима за да може да се регистрира дадено вещество. Този праг може да варира силно от човек до
човек. За едно и също вещество той може да се различава от 1 да 500 в
зависимост от дадения човек.
Праг на разпознаване: концентрация, необходима не само да се регистрира, но и да се разпознае правилно дадено вещество.
Ронливост: механично качество на храната, отразяващо способността й
да се разпада на малки частици при отхапване и в началато на дъвчене.
Сетивни рецептори: мембранни протеини способни да пренасят нервните импулси, резултат от външни въздействия, които могат да имат химична (рецептори за вкус и миризма) или физична (зрение, слух, допир
и т.н.) природа.
Сетиво: система, състояща се от рецепторни (или сетивни) клетки, които реагират на на определена форма на физична енергия или химични
дразнители. Нервните стимули достигат и се обработват от определена
част от мозъка.
Сладко: вкусова характеристика, резултат от стимулирането на рецеп-

торите за сладко по езика със захари или други молекули с подслаждащо въздействие, известни като подсладители.
Солено: вкусова характеристика, резултат от дразненето на рецепторите за соленост по езика, което е предизвикано от натриеви соли, като
готварската сол (натриев хлорид), калиева, магнезиева и амонячна сол и
дори някои органични вещества.
Сочност: тактилно усещане, предизвикано от влажността на храна, която се усеща в устата при отхапване или дъвчене.
Текстура: виж консистенция.
Температура: физична характеристика, която може да въздейства силно върху възприемането на вкуса. При по-ниски температури усещането
за сладко и солено са по-слаби (например сладолед, разтопен на стайна
температура ще се възприеме като по-сладък в сравнение със сладолед
от фризера), докато горчивото се възприема по-силно при затопляне.
Усещането за кисел вкус не се променя съществено в зависимост от температурата.
Термална сетивност: способност да усещаме температурата с кожата
си. Тя е в основата на усещането за топло и студено.
Умами: вкус, който се усеща благодарение на стимулирането на специални рецептори по езика, чувствителни към присъствието на аминокиселини и рибонуклеиди. Думата произхожда от японски и с нея се означава вкусът на пармеразан, месото, соевия сос, японското водорасло
комбо и вкусовия подобрител мононатриев глутамат.
Усещане в устата: общите тактилни усещания, които храната или питието предизвикват в устата.
Хипергезия: нарушение във вкусовите възприятия, което се характеризира със свръх чевствителност към вкуса на храната.
Хиперосмия: нарушение в обонятелната система, което се характеризира със свръхчувствително обоняние.
Хипогезия: нарушение във вкусовите възприятия, което се характеризира с изключително слаби вкусови усещания.
Хрупкавост: механично качество на храната, отразяващо звука, който
се получава при нейното дъвчене.
Шум: звук, който не се възприема като приятен и е отегчителен.
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Контакти
Бихме искали да помолим всеки, който е прочел този наръчник и е организирал или участвал в предложените упражнения да сподели с нас
онова, което е научил.
• Намирате ли текста и инструкциите ясни и изчерпателни?
• Полезни ли бяха упражненията, които опитахте?
• Имате ли препоръки към нас или коментари, които бихти искали
да направите?
Пишете на: education@slowfood.com
Посетете също нашата интернет страница: www.slowfood.com
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ВОСЛОВНА, но също
трябва да доставя
удоволствие
на...

АМЕРИКА ди всичко ЗДРА-

ушите

Хруп

ръцете

Е, има много
неща, които харесвам...

...тя трябва да радва всички твои СЕТИВА, както
и твоите МИСЛИ и СПОМЕНИ

очите
носа

Каквдоеш?
да я

Най-важното е
да можеш да
избираш...

чудесно, нека да ядем!

устата

Нека
поговорим
за ХРАНАТА

Здравейте, аз съм
Бавен

АЗИЯ

ЦЕЛИЯ СВЯТ

...както и всяко
друго място.

ВКУСНА ХРАНА ОТ
НАШАТА ЗЕМЯ

Трябва да уважаваме нашата КУЛТУРА, нашия начин на живот...

Качествената
храна трябва да
бъде ВКУСНА,
ЧИСТА и
СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА

Какво

Качеството

Ние трябва да
поговорим за...

ХРАНАТА може също да
те направи ЩАСТЛИВ

АФРИКА

jak ?

Мисля че разбрах...
но как е възможно
това?

Стоп,
стоп!

...чипс,
шоколади,
бисквити,
бонбони...

Вкусна, чиста и социално
отговорна храна

Комикс за деца

64

Произведена по устойчив
начин значи

Но какво означава това?

Пе с т

и

То
ни р о т
с ле, лек ужвивотк а р с ани
тва

...на РАСТЕНИЯТА и
ЖИВОТНИТЕ

Интензивно
използване

БЕЗ

ЧИСТА

Изкуствени
торове

иц и д

БЕЗ

да е

След това:
качествената
храна трябва

ЧИСТАТА ХРАНА е
вкусна и е произведена с респект към
околната среда, към
теб и към другите:
ЧИСТАТА ХРАНА е
ЦИВИЛИЗОВАНАТА
ХРАНА

без да ги ЗАМЪРСЯВАМЕ или ЕКСПЛОАТИРАМЕ.
Тогава можем да говорим за храна,
произведена по УСТОЙЧИВ НАЧИН

Храната е ЧИСТА, ако се отдава необходимият РЕСПЕКТ към ЗЕМЯТА и
ОКОЛНАТА СРЕДА

Без КОНСЕРВАНТИ и... ИЗКУСТВЕНИ
ОЦВЕТИТЕЛИ, БЕЗ транспортиране
на големи разстояния, което ЗАМЪРСЯВА природата и вреди на нас и на нашата ХРАНА

Стоп! Ние
говорим
за чиста
храна, а не
за твоята
чистота

Знам, задължителните неща:
измивай си
ръцете преди
ХРАНЕНЕ
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... обрал е ябълките...

Това НЕ Е
ЧЕСТНО!

и честен

Симпатичен

Това го знам!
Аз съм толкова
СПРАВЕДЛИВ!

И за всичко това получава съвсем малко.

Трето и последно... качествената
храна трябва да е СПРАВЕДЛИВА

ДОБРЕ,
виждам
че
разбираш.

О, Боже! Иска ми се да кажа
че главата ти е куха като
тиква, но аз съм търпелив!
Ние говорим за СОЦИАЛНА
СПРАВЕДЛИВОСТ и се обзалагам, че ти
не знаеш
какво означава
това. Добре,
нека пого
ворим
за тази
ЯБЪЛКА
Отглеждал
го е

се е за него...

ГРИЖИЛ

Една малка крачка в правилната
посока би била,
ако мислим за
хората, които
произвеждат нашата храна. Ние
сме СОЦИАЛНО
ОТГОВОРНИ, ко
гато уважаваме
труда на другите.

Въпреки че е
насадил
дървото

Фермерът, който отглежда тази
ябълка винаги е бил ПОДЦЕНЯВАН

Вкусна, чиста и социално
отговорна храна
Комикс за възрастни
Може ли да ми обърнете
внимание за момент,
моля? Нека поговорим за КАЧЕСТВЕНАТА
ХРАНА и трите важни
изисквания за това.
Първото изискване
е... храната да бъде

ВКУСНАТА храна
носи удоволствие

ВКУСНА

на
УСТАТА

на ОЧИТЕ

на НОСА

на УШИТЕ

на РЪЦЕТЕ

Хруп

ВКУСНАТА ХРАНА ЗАДОВОЛЯВА всички СЕТИВА
Ние трябва отново да обучим своите СЕТИВА, за да разпознават
качеството, посредством ВКУСА на храната. Оценяването на
вкуса на храната и ЗНАНИЕТО
са преплетени.
ВКУСНАТА ХРАНА е продукт на нашата култура...

Както и на КУЛТУРАТА
НА ДРУГИТЕ НАРОДИ

Всеки УВАЖАВАЩ СЕБЕ СИ и
ДРУГИТЕ ХОРА човек има право на
ВКУСНА ХРАНА.На нея има право всеки.
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Второто условие
една храна да е
КАЧЕСТВЕНА е ...

... тя да бъде
ЧИСТА...

..., което
ОЗНАЧАВА че е
ПРОИЗВЕДЕНА
ПО ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН
НАЧИН.

Храната е чиста, ако природните ресурси не са
замърсени, похабявани или свръхексплоатирани при нейното производство
Ако това е налице можем да
кажем че храната е произведена по УСТОЙЧИВ начин.
Полята, които не
са свръхексплоатирани...

... дават
по-добри
добиви

Животните отглеждани в ЕСТЕСТВЕНИ
УСЛОВИЯ

... имат несравнимо по
вкус но месо

Обработка та без
добавяне на
химикали...

... запазва
по-добре
вкуса на
храната.

Транспортирането на
по-малки
разстояния...

ни дава
по-добра и
по-прясна
храна с
по-истински
вкус

ЧИСТАТА храна става нещо
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Земята
умира! Това изисква уважение към другите и към себе
си. Това трябва да е цел на
всеки. ЧИСТАТА храна означава ЦИВИЛИЗОВАНОСТ.
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Третото важно изискване за качествена
храна е тя да
е ЧЕСТНА

Говорим за
социална
справедливост...

За това, че
трябва да
уважаваме
РАБОТНИЦИТЕ и техния
ТРУД

ФЕРМЕРЪТ заема винаги най-ниското стъпало в
социалната стълбица, независимо от това, че тя или
той засяват семената, обработват земята и берат
реколтата. Ние не можем без фермерите...

... и е жизнено важно да се възстанови СПРАВЕДЛИВОТО възнаграждение за тези, които
ПРОИЗВЕЖДАТ нашата храна.

СПРАВЕДЛИВО е да се интересуваме от условията на живот на милиони фермери по
света, започвайки с тези около
нас.
Ние трябва да
подкрепяме фермрите,
които произвеждат
ВКУСНА и ЧИСТА
храна...

В тяхното желание
да получават
СПРАВЕДЛИВО
възнаграждение

СПРАВЕДЛИВО
означава да УВАЖАВАМЕ ДРУГИТЕ,
ОТГОВОРНОСТТА
да оставим на децата си един по-добър свят и
да БЪДЕМ СЪПРОИЗВОДИТЕЛИ на нашата храна
вместо НЕИНФОРМИРАНИ потребители.
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БЕЛЕЖКИ/РИСУНКИ:

БЕЛЕЖКИ/РИСУНКИ:

Via della Mendicita Istruita, 14
12042 Bra (Cn) ITALY
e-mail: education@slowfood.com
www.slowfood.com

