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Ievads
1.1 Kāda nozīme ir sensoru izjūtu izglītošanai?
Atgūt samaņu, pamanīt, manīt...Šīs ir tikai dažas no frāzēm, kas izgaismo to, cik nozīmīgas ir maņas mūsu spējā orientēties. Un orientēšanās savukārt ir ārkārtīgi liela nozīme
tajā, kā mēs veicam savas patēriņa izvēles un veidojam dzīvesstilu.
Mūsdienās mēs zinām, ka uztvērumi, kas rodas no sensorajiem stimuliem neizbēgami
ietekmē mūsu emocijas, apziņu un nervu sistēmu. Šie uztvērumi darbojas jau auglim
esot mātes vēderā, jau no pašām agrākajiem cilvēka attīstības posmiem. Dienu pēc
dienas mēs uztveram nebeidzamus signālus no apkārtējās vides un kultūras, kurā mēs
atrodamies. Šie signāli sasniedz mūsu maņu orgānus, kas sazinās ar mūsu smadzenēm
un atmiņām.
Šai pieredzei ir nopietns konstruktīvs efekts. Tas var radīt, pastiprināt vai pavājināt
sinapses un nervu ķēdes kas savukārt ietekmē nervu tīklojumu ģenerēšanos un reģenerēšanos, kas veido individualitāti, nosaka mūsu izvēles un gaumi.
Ķēdes, kas veidojas ir unikālas, neakārtojamas un augstākā mērā personīgas. Tā kā
uztvērumi pirmkārt ir subjektīvs fenomens, tas apliecina to, ka dabai patīk daudzveidība. Tomēr vide, kurā mēs dzīvojam, rada ierastus ceļus, kas nosaka radniecību dažādu
subjektīvu fenomenu starpā un iespēju dalīties pieredzē.
Jo pieredze un stimuli ir bagātāki un dažādāki, jo līdzsvarotāka šķiet personība, kas
spēj orientēties sarežģītajā sociālo attiecību un patēriņa pasaulē. Vēl dažādie stimuli
nodrošina individuālo atšķirību izdzīvošanu, kas ir svarīgs katalizators kā bioloģiskajai,
tā sociālajai un kulturālajai attīstībai. Globalizācija un rietumnieku dzīves stila popularizēšanās ir paplašinājuši dažus no apvāršņiem – ja padomājam kaut vai tikai par transporta un informācijas tehnoloģiju attīstību. Bet viņi riskē ierobežot pieredzes daudzveidību satraucošā veidā, nosodot mūs ar reālu sajūtu zaudējumu, kam būs neparedzama
ietekme uz mūsu attīstību un līdzsvara izjūtu.
Viens no negatīviem faktoriem ir daļas cilvēces pakāpeniska atdalīšanās no dabiskās
pasaules, no dabas ritmiem, kurus ietekmē tūkstošiem dažādu aspektu: klimats, veģetācija, krāsas un smaržas, un kas ir tādā kontrastā tendencei, veidot identiski anonīmas
un standartizētas urbānas vides.
Saskaņā ar dažu antropologu izteikumiem, piemēram, piesārņojuma līmenis dažādās
metropolēs ir tāds, ka var izraisīt aizdusu (īslalicīgu elpas zudumu), kas savukārt noved
pie progresējošas smaržas sajūtas mazināšanās.
Tas pats sakāms par ēdienu. Atkārtota, vienmēr viena un tā pati industriālu produktu garša, apvienota ar saldinātāju, sāls un mākslīgo krāsvielu, pārdozēšanu, noved pie
progresējošas garšas jūtīguma mazināšanās, kas savukārt stimulē šo kaitīgo vielu lietošanu. Rezultātā pieradums pārveidojas nejūtīgumā, kas liedz mums atpazīt un novērtēt
daudzu „dabisku” ēdienu garšu un smaržu, kā piemēram sezonālu dārzeņu un augļu
garšu un smaržu. Pārāk bieži sezonālie dārzeņi paliek zaudētājos sacensībā ar lielajās
siltumnīcās audzēto produkciju. Un tas, ko mēs riskējam zaudēt šim procesam attīstoties ir kas būtisks. Mēs riskējam zaudēt mūsu potenciālu veikt vispār jebkādu subjektīvā
gaumē balstītu izvēli, riskējam kļūt par robotu patērētāju paaudzi, kurus vadītu maņas,
kas arvien vairāk notrulinās un kļūst arvien nespējīgākās nošķirt un izvēlēties.
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Pirmais solis, lai atgūtu zaudēto ir par jaunu atklāt dabu kā apkārtējās vides, arī tehnoloģiskā progresa, pamatu. Tas radīs nepieciešamību atpazīt un izmantot tos dažādos
stimulus, kurus rada mūsu maņu orgāni un, kas ietekmē mūsu emocijas un domas.
Sensorās izglītības semināri, kurus mēs aprakstām sekojošajās lappusēs, sniedz to dalībniekiem iespēju piedalīties piedzīvojumā, kas risinās aizsargātā vidē. Šie uzdevumi un
pieredze, palīdzēs viņiem atpazīt un interpretēt sensoros stimulus un kļūt atbildīgākiem,
izvēloties ēdienu. Vietējo ražotāju ēdiens ir svarīgākā šī ceļojuma sastāvdaļa, jo tā kvalitāte atspouguļo to kultūru, kas tos ir radījusi un to izmantošana ir veids, kā līdzsvarot
ekosistēmu. Šie semināri ir sākums ceļam, kas ved laukā pie atbildīgas attieksmes pret
dabu un tādas vides veidošanas, kurā katrs no individīem, izprotot savu maņu orgānu
stimulus, apzinās savas patiesās vajadzības un veido harmonisku dzīves vidi.
Mēs ceram, ka šai ceļā pat visjaunākie mūsu ceļabiedri spēs apzināties savu atbildību un
spējas, un izmantos šeit iegūtās iemaņas, lai labāk izprastu, kādas sekas ir katra indivīda
rīcībai un apzinoties to, kopīgi sadarbotos ar tiem izaicinājumiem, kurus mums izvirza
nepieciešamība nodrošināt gan apkārtējās vides, gan sociālo labklājību. Šīs izaicinājums
ir mūsu gadsimta viens no lielākajiem uzdevumiem.
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Garšas izglītības semināri
2.1 Metodoloģija
2.1.1 Mācīšanās un mainīšanās pieredzes rezultātā
Semināri, kurus mēs piedāvājam, pirmkārt ir ideāla vieta, lai mācītos un dalītos pieredzē.
Tātad, kur seminārs notiks nav tik būtiski, tas var notikt pat zem klajas debess. Būtiski
ir, lai semināri norisētu sadarbojoties un radītu prieku par to, ka tā dalībnieki darbojas
kopīgi. Stimulus, kuri rodas katra uzdevuma laikā, ļauj ikvienam no dalībniekiem pārstrukturēt viņu sensoro atmiņu. Tas dod zaļo gaismu svētceļojumam no maņu orgāniem
pie emocijām, izmantojot fiziskās, radošās, intuitīvas un iztēles spējas, vedinot pie izpratnes par pārtikas izvēli un sniedzot palīdzību tās pārvērtēšanā.
Semināri ir vieta, kas veicina katra indivīda pieredzes unikalitāti, bez nosodījuma un neuzspiežot jau gatavas formulas. Šeit katra mūsu individuālā pieredze tiek uzskatīta par
bagātību, kas bagātina kolektīvo. Tas īpaši attiecas uz visjaunākajiem dalībniekiem. Ir arī
svarīgi apzināties, ka katra indivīda ēšanas ieradumi, lai cik nenoturīgi un neiederīgi tie
mums liktos, ir viņa perceptīvās sistēmas rezultāts un tos nevar mainīt ar varu, tos var
tikai bagātināt un atjaunot ar jaunu pieredzi. Lai gan katrs no semināra dalībniekiem ir
sava ceļojuma galvenais varonis, mēs lūdzam ikvienu dalīties pieredzē un piedzīvotajā,
kas savukārt būs jūsu ieguldījums mūsu izglītībā.
2.1.2 Uzdevumi un paņēmieni
Atpazīšana un atjaunošana
Uzdevumi, kurus mēs piedāvajam ir balstīti tai pieredzē, kas ietver tos pārtikas elementus, kurus atpazīst jaunākie bērni (uzkodas, ātrās ēdināšanās produkti, ģimenes
tradīcijas, reklāma) un arī elementus, kuri visticamāk būs jauni viņu sensorajam visumam (tipisku produktu nogaršošana, mākslīgās pārtikas ražošana). Šāda pieeja nerada
pretestību un arī stimulē interesi.
Vienkāršs/Sarežģīts
Piedzīvojumi sākas ar skaidri aprakstītu, vienkāršu situāciju, kuras mērķis ir iemācīt
orientēties sarežģītajā ekosistēmā un ikdienas situācijās, kur mēs ikviens sastopamies
ar dažādas pārtikas piedāvājumu un nepieciešamību izvēlēties.
Līmeņu apvienošana un integrēšana
Katru uzdevumu var izpildīt arī atsevišķi, tomēr iesakām, tos izmantot kā vienota ceļojuma ar vairākiem līmeņiem, vienu no detaļām. Tas ļaus labāk izprast katru no sensorājām
uztverēm, vispirms kā patstāvīgu vienību un tad integrēti, pievienojot tai citu maņu
orgānu un sensoro izjūtu sniegto informāciju. Mūsu ceļojumam nav gala mērķa. Sensorā
izglītība ir celojums, kas turpinās visu dzīvi un ikviens uztvertais stimuls ir šī mācību
procesa sastāvdaļa. Jo loģiskāki, biežāk atkārtoti un integrēti ir stimuli, jo tie efektīgāk
rosina izmaiņas.
Atkārtojiet un atjaunojiet piedzīvojumus
Ir derīgi kā semināra laikā, tā arpus tā (piemēram:mājās) atkārtoti izpildīt uzdevumus,
izmantojot tos jauninājumus, kas dalībniekiem ir ienākuši prātā iepriekšējās reizēs, kā
arī iesaistīt dalībniekus uzdevumu izpildes plānošanā. Lai nostiprinātu mācīšanās procesu, ir svarīgi mudināt dalībniekus, nākt klajā ar dažādām interpretācijām un izrunāt
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piedzīvoto no dažādiem skatu punktiem. Ar šo mērķi ir radīti papildus uzdevumi, kas
atrodami katras nodaļas beigās.
Vispirms saproti, tad māci
Pirms uzsākt apmācību, ir derīgi pašam iziet visus līmeņus un izpildīt visu uzdevumus,
kāda objektīva novērotāja klātbūtnē.
2.1.3. Vienkārša saprašanās un pieredzes apmaiņas valoda
Ir ļoti svarīgi apzināt tos vārdus un izteiksmes līdzekļus, kurus mēs izmantojam, aprakstot savus uztvērumus.Valoda palīdz mums apzināt līdzīgo un atšķirīgo, kas savukārt
palīdz nostiprnāt kritikas un ļoģikas spējas.
Pirmais solis ir lūgt dalībniekiem atrast savu personīgo valodu, mudinot viņus aprakstot
savas sajūtas, radīt jaunus vārdus. Tas ir svarīgi, lai ikviens varētu izpausties, nebaidoties
tapt nosodīts vai nesaprasts.
Pēc individuālās vārdnīcas aktualizēšanas, varēsiet atrast kopīgu valodu, salīdzinot iegūtos rezultātus, kas arī būs viens no iemesliem dalīties piedzīvotajā. Kolektīvs, kopīgs
novērtējums šī ceļojuma laikā ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas palīdz pārvarēt personīgo uztvērumu robežas un ļauj sasniegt kopīgu ideju par kvalitāti. Daloties pieredzē, dalībnieki
var nonākt pie izpratnes, ka dažiem it kā nepatīkamiem ēdieniem ir augsta kvalitāte un
citiem, ļoti populāriem ēdieniem, kvalitāte ir zema.
Bet uzdevums kopīgi izmantot apzinātu valodu nav nozīmīgs tikai, lai apzinātu ēdienu
kvalitāti. Tas palīdz veidot dialogu, kas ir viena no pamatlietām, lai mēs veiksmīgi varētu
stāties pretī patērētāju sabiedrības kārdinājumiem.
Daži padomi:
• Izrunājiet kopā ar grupu katra termina nozīmi
• Lietojiet precīzus terminus, lai aprakstītu sensorās izjūtas, kuras iegūstat piedzīvojumu laikā
• Izmantojiet izvēlētos vārdus pārbaužu laikā, izvairoties lietot sinonīmus.
• Neizmantojiet subjektīvas ar baudījumu saistītas izteikas (man patīk, man nepatīk).
Izmantojiet tikai vārdus par kuriem kopīgi esat vienojušies.
Katras nodaļas noslēgumā, jūs atradīsiet īsu sarakstu ar vārdiem, kas attiecas uz nodaļā aprakstīto maņu (tabula ar nosaukumu „Vārdi, kas palīdzēs aprakstīt..”). Izdomājiet
uzdevumus un spēles, atbilstošus katrai vecuma grupai, kas ļautu jums papildināt šo
vārdnīcu.
2.1.4 Zināt ar maņām
Apkārtējās vides, t.sk. ēdiena uztvere, vienmēr ir saistīta ar daudzveidīgu sensoro stimulu aktivizēšanos, kurus pēc to uztveršanas, interpretē saskaņā ar pagātnes pieredzi.
Piemēram, gadījumā ar ēdienu, lai gan viena maņa var dominēt pār otru, iegūtais profils
ir maņu orgānu kombinētas darbības rezultāts. Šis, kopā ar kultūras bagāžu, pievienojot
vēl mūs ietverošās vides ietekmi, nosaka mūsu ēdiena izvēles. Lai atpazītu un novērtētu
ēdiena kvalitāti, ir derīgi iemācīties kā strādā katrs maņu orgāns atsevišķi un izprast
tos mehānismus, kā maņu orgāni sadarbojas, veidojot kopīgu multisensoru uztvērumu.
Sākotnējai multisensorajai nogaršošanai, kas ir stimulējusi dalībnieku interesi un ļāvusi
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viņiem apjaust emocionālos ēdiena izvēles aspektus, apmācību kurss pēc tam piedāvā
apgūt katra maņas darbību atsevišķi, un nobeigumā atkal atgriežas pie multisensorā
novērtējuma. Jauniegūtās spējas to padarīs par daudz apzinātāku un interesantāku
piedzīvojumu.
2.1.5 Kādā vecumā?
Nav vecuma ierobežojumu, lai piedalītos šais semināros un pildītu uzdevumus. Tomēr
mēs atgādinām, ka līdz 7 – 8 gadiem bērniem ir subjektīvs, intuitīvs un visaptverošs
realitātes tvērums. Tāpēc viņiem ir grūti nodalīt dažādas sensorās sfēras vienu no otras,
lai ar analīzes palīdzību pretotos notiekošajam un racionāli izvērtētu citu cilvēku viedokļus. Līdz šim vecumam iesakām strādāt ar tām ietekmēm, kas rodas no bērnu ikdienā
piedzīvotā. Maltītes mājās vai skolā, uzkodas kopā ar draugiem, ciemošanās rūpnīcās un
fermās, iemāca pirmās iemaņas, lai atšķirtu vienu maņu no otras un intuitīvi associētu
tās ar realitāti, bagātinot tās ar emocionāliem un iztēles aspektiem. Šis ieguldījums ir
noteicošais bērna sensorās atmiņas radīšanā, veidojot ieradumus un gaumi.
No 12 gadu vecuma un vēlāk, kad loģiskās un analītiskās spējas kļūst vairāk attīstītas,
bērni spēj analizēt savas sensorās izjūtas attiecībā pret apkārtējo vidi, konstruktīvi veikt
domu apmaiņu ar līdzaudžiem un izprast viņu viedokli. Tas ir īstais brīdis, lai mudinātu
viņus novērtēt dažādus ēdienu veidus un to, kā to ražošana ietekmē apkārtējo vidi un
katra cilvēka veselību.
Katrā no uzdevumiem ir ieteikumi dažādām vecumu grupām. Lūkojaties pēc rociņas
zīmējuma, kas noteiks, kādai vecuma grupai uzdevums ir domāts:
piedāvātais uzdevums ir bērniem līdz 7 gadu vecumam,
piedāvātais uzdevums ir 12 gadu veciem bērniem un vecākiem
Uzdevumus var pildīt arī pieaugušie. Īpaši jaunākiem bērniem veidotie uzdevumi, palīdzēs atbrīvot pieaugušo intuitīvo un emocionālo spēlesprieku, kuru nereti ir apspieduši
pārāk racionālie vecāki. Pieaugušajiem tas var kļūt par enerģiju atjaunojošu piedzīvojumu.
2.1.6 Dalībnieku skaits
Piedzīvojumu interaktīvā daba un nepieciešamība pēc viedokļu apmaiņas nosaka to, ka
grupā nevajadzētu būt vairāk kā 20 cilvēkiem. Ja jums ir jāstrādā ar klasi, kur ir vairāk
cilvēku, iesakām sadalīt to vairākās grupās un izvēlēties vieglākos uzdevumus.
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2.1.7 Kādus produktus izmantot?
Ja semināra mērķis ir iepazīstināt tās dalībniekus ar apkārtējo vidi un tuvināt viņus
dabai, tad ir jāizvēlas vietējie produkti, kas ir ražoti, cienot apkārtējo vidi un ievērojot
vietējās tradīcijas. Tai pašā laikā, ir jārespektē katra dalībnieku kulturālā un reliģiskā
identitāte, īpaši daudznacionālās grupās, kādas nereti ir sastopamas mūsdienu skolās.
Industriāli ražotus ēdienus var izmantot, lai veicinātu pārdomas.
Atšķirības padara novērtējumu interesantāku un dinamiskāku. Lai sasniegtu kompleksāku kvalitātes skatījumu, kas ietver ētiskos, ekoloģiskos un veselības aspektus, ir svarī-
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gi vedināt dalībniekus izsekot produkta ceļam no tā rašanās mirkļa līdz ēšanas mirklim.
Tādejādi radīsies izpratne par ēdiena dabisko vai mākslīgo izcelsmi. Fabrikas, mazie
ēdienu ražotāji, tirgi un lielveikali, restorāni un māju virtuves ir jāizpēta. Ekskursiju laikā var dalībniekiem izsniegt izdales materiālus – uzdevumus, kas viņiem jāveic mājās
pašiem. Svarīgi ir apzināt un dalīties tajos stimulos, kas ir radušies šo ekskursiju laikā.
2.2 Semināra organizēšana
2.2.1. Laiks
Ir nepieciešamas apmēram divas stundas, lai respektējot katra individuālo tempu un
bez stresa izietu cauri katram no piedzīvojumiem. Neiesakām šo laiku pagarināt it sevišķi, ja strādājat ar jaunākiem bērniem. Koncentrēšanās, kas nepieciešama, lai veiktu
uzdevumus un kārtīgi izdzīvotu piedzīvojumu ir iespējama tikai īsu laika brīdi.
2.2.2 Biežums
Lai atjaunotu spēju mainīties, ko stimulē katras maņas atsevišķi un kopumā, izpēte, ir
nepieciešamas sešas līdz astoņas semināra reizes. Nodarbībām jānotiek reizi vai divas
nedēļā. Vēlāk, ja ir iespējams nodarbību skaitu palielināt, tikšanās var notikt reizi mēnesī. Izveidojiet kalendāru, lai iedrošinātu regulāru piedalīšanos un ilgstošu interesi. Varat
organizēt individuālus nodarbības, lai apmierinātu pamatinteresi par šo metodi.
2.2.3 Sadarbība un uzdevumu sadale
Aktīvi iesaistiet dalībniekus visos nodarbību organizēšanas etapos – no produktu sagādes (iepirkšanās pieredze parasti ir ļoti izglītojoša) līdz telpas sagatavošanai. Tas palīdzēs attīstīt fiziskās, uztveres un organizatoriskās spējas. Pirms katra uzdevuma, atgādiniet kopīgās intereses un mērķi, un nosauciet tās pakāpes caur kurām jāiziet, lai mērķi
sasniegtu, tad dodiet katram kādu uzdevumu, lai visi justos atbildīgi par mērķa sasniegšanu. Ir ieteicams sadalīt dalībniekus mazās grupās un tad dot viņiem uzdevumus, kas
vēlāk mainās rotācijas kārtībā – galdu sagatavošana, istabas pārkārtošana, starpposma
rezultātu pierakstīšana, paraugu ierakstīšana vai fotogrāfēšana, ēdienu gatavošana utt.
2.2.4 Telpas
Labāk izvēlēties telpu, kur ir izlietne un ērta sēdvietas dalībniekiem. Ir nepieciešamas
vairākas atkritumu tvertnes, lai varētu realizēt atkritumu šķirošanu.
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2.2.5 Materiāli
Ērtāk veikli noorganizēt semināru ir ja jūs esat jau laicīgi sagatavojuši krājumus - dažādās kastēs ievietotus produktus.
Semināra laikā izturieties taupīgi un ar apdomu kā pret ēdienu, tā pret atkritumiem,
kurus nepieciešams šķirot (stikls, papīrs, plastmasa utt.)
Seko nepieciešamo pamatpiederumu saraksts:
Darbarīki un trauki:
• Šķīvji, glāzes, galda piederumi (ja vienreizlietojamie, tad ieteicams izmantot materiālus, kas sadalās (biosabrūkošus), kā piemēram: koka vai bioplastmasas izstrādājumus
• Papīra salvetes un dvieļi slaucīšanai
• Dažāda izmēra naži griešanai (ne pārāk asi maziem bērniem), karotes maisīšanai
• Mērtrauki šķidrumu uzglabāšanai un mērīšanai
• Bļodas un paplātes
• Citrusaugļu spiede, rīve
Pamatsastāvdaļas
• Sāls, cukurs, tradicionālās vietējās mērces un eļļas (piem: extra- virgin eļļa Vidusjūras reģiona valstīm), etiķis, žāvētu garšvielu izlase, kakao pūderis, kofeīns, citronskābe un ābolu etiķis, citroni, laimi, aromatizēto zālīšu burkas, augļi un dārzeņi
Tīrāmie materiāli:
• Lupatiņas un sūkļi (lai varētu tās kārtīgi izmazgāt un bieži mainīt), slotas, dažādu
izimēru bļodas, tīrāmie līdzekļi traukiem un darba virsmām
Kancelejas preces:
• Papīrs, zimuļi, flomasteri un krāsainie zīmuļi, novērtējuma formas sensorajiem testiem (sk. Nākamo nodaļu), līmlapiņas, Post- it zīmītes
• Tāfele vai liels papīrs, kuru var piestiprināt pie sienas, kur apkopot diskusiju viedokļus
Dažādi:
• Digitālā kamera un dators palīdzēs dokumentēt notiekošo, kas var būt noderīgi
turpmākajai darbībai un attīstībai
2.2.6 Semināra sagatavošana
Lai kur notiktu seminārs, tā sagatavošanas process ir nozīmīga komunikācijas iespēja,
kas sniedz dalībniekiem iespēju izstrādāt noteiktas rutīnas, ļauj dalībniekiem iepazīties
ar telpu un noskaņoties uz noteiktu prāta stāvokli. Pirms sākt, pārliecinieties, ka nepieciešamie materiāli ir sagatavoti un pieejami. Kad piedāvājat ēdienus, īpašu uzmanību
pievēršiet tā ārējam izskatam, izvēloties krāsas, formas un attēlus, kas raksturo vietējo
kolorītu un konkrēto sezonu. Tas ir labākais veids, kā likt tēliem iespiesties atmiņā, radot
asociācijas un saites, kas kļūs svarīgas nākotnes izvēlēm.
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2.2.7 Higiēna un drošība
Noteiktu noteikumu ievērošana garantēs higiēnu un drošību ēdiena gatavošanas un
ēšanas laikā. Šiem noteikumiem jākļūst par telpas iekārtošanas rutīnas sastāvdaļu.
Personiskā higiēna:
• Pirms katra piedzīvojuma, iesakām noņemt rokassprādzes, gredzenus un pulksteņus un uzmanīgi nomazgāt rokas ar šķidrajām ziepēm un tad tās nosusināt ar dvieli
• Ja iespējams nodrošiniet, dalībniekus ar priekšautiem un cepurēm, kas gan uzlabos
higiēnas apstākļus, gan palīdzēs dalībniekiem iejusties lomā
Tīrišana
• Ikvienam ir jāpalīdz uzkopt telpa, nomazgāt traukus, darba piederumus un darba
virsmas kā pirms, tā pēc praktiskajām nodarbībām
Produktu drošība:
• Pārbaudiet produktu derīguma termiņu un ātrbojājošos produktus uzglabājiet ledusskapī (tam jābūt tīram)
• Nogaršojiet ēdienu tiklīdz tas ir pagatavots un izvairieties ēst ēdienu, kas atnests no
mājām vai pārpalikumus no ledusskapja
• Neizmantojiet ēdienus ar augstu riska pakāpi, kā piemērams tādus, kā sastāvā ir
jēlas olas (majonēze un dažu veidu krēmi), kā arī svaigus, neiepakotus sierus un
citus ātrbojājošos produktus, kas ir neiepakoti un bez derīguma termiņa. Šādus
produktus drošāk ir nogaršot mājās vai pie to ražotājiem
Alerģijas un produktu nepanesamība:
• Noskaidrojiet vai kādam no dalībniekiem nav alerģija vai kāda produkta nepanesamība, konsultējoties ar vecākiem. Izmantojiet produktus, kurus var ēst visi dalībnieki
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Semināra organizēšana - dalāmies pieredzē
Daži noteikumi, kurus pārrunāt ar dalībniekiem pirms semināra.
Sagatavošanās:
• Pirms nodarbības visiem jāpalīdz materiālu sagatavošanā. Šķīvjiem, galda un
citiem piederumiem ir jābūt tīriem un bez smaržas, lai nogaršošanas laikā izvairītos no smaržu sajaukšanās. Atzīmējiet paraugus ar pašu izvēlētām burtu
vai skaitļu kombinācijām. Pārliecinieties, ka nogaršošanu starplaikos produktiem tiek nodrošināta nepieciešamā temperatūra.
Maņu sagatavošana:
• Vismaz stundu pirms nodarbības dalībniekiem ir jāsagatavo savu maņu orgāni, izvairoties no ēšanas un dzeršanas (īpaši: kafijas, augļu sulas, saldumiem,
kožļājamās gumijas utt.) un nevajadzētu tīrīt zobus vai lietot smaržas, lai vēlāk tās nesajauktos;
Punktualitāte:
• Punktualitāte ir svarīga un atsevišķu dalībnieku novēlota ierašanās var traucēt procesu.
Programmas izskaidrošana:
• Pēc tam, kad ir izskaidroti kopīgie mērķi un, kas jādara, lai tos sasniegtu,
īpašu nozīmi pievēršot formu lietošanai un aprakstošās valodas lietošanai,
ikvienam ir jādod iespēja izteikties un uzdot jautājumus.
Klusums:
• Uzdevumu laikā ir svarīgi ievērot klusumu un katrs lieks troksnis var būt
traucējošs. Pirms pārbaužu pabeigšanas, grupas dalībnieki var apspriesties
tikai grupas ietvaros.
Nogaršošanas laikā:
• Nepieļaujiet nekādus traucējumus no malas un instruējiet dalībniekus kožļāt
lēni un klusi, ja iespējams ar aizvērtu muti. Katram jāpieraksta savi novērojumi un izjūtas attiecīgajā novērtēšanas formā.
Starp nogaršošanām:
• Iztīriet muti, apēdot mazu gabaliņu maizes (ieteicami ne salītas) vai iedzerot
mazu malciņu zemas mineralizācijas pakāpes minerālūdeni, lai novērstu garšu sajaukšanos un mazinātu maņu orgānu nogurumu.
Kad pārbaudes beigušās:
• Šis ir mirklis kad dalīties viedokļos un apspriest rezultātus, apkopjot tos uz
tāfeles vai lapas, kuru ikviens var skaidri redzēt. Lai gan var parādīties visdažādākie viedokļi, ir svarīgi pabeigt ar dažiem noslēdzošiem vārdiem, apkopjot
piedzīvoto, uzsverot notikušā nozīmīgumu. Var uzdot arī mājas darbus.
Saglabājiet savāktos materiālus:
• Piezīmes, fotogrāfijas un citi materiāli, kas iegūti nodarbību laikā vai mājās, ir
jāsaglabā vai vislabāk jāarhivē datorā, lai izmantotu to nākotnē.
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Mutisensorā uztvere:
Emocijas, atmiņas un pieredze
Uzdevums 3.1.: Uzkodas analīze
(visām vecuma grupām)
Šis ir pirmais uzdevums, kura laikā ir nepieciešams atklāt saistību starp maņām un
baudu, izpētot spontānās sajūtas, kas saistītas ar emocionālām ietekmēm un personīgo pieredzi. Nogaršošanas laikā dalībniekus jāuzvedina noteikt dažādu maņu un izjūtu
lomu nogaršošanas piedzīvojumā kopumā, īpašu uzmanību pievēršot tām jūtām un
emocijām, kas saistās ar pieredzi. Kāpēc šis ēdiens tik ļoti garšo? Ar kādām atmiņām un
asociācijām tas saistās? Par ko tas liek domāt?
Ideja nav iegūt precīzu ēdiena sensoro novērtējumu (sk. uzd. 9.2.1. 46. lpp. un uzd. 9.2.2.
48. lpp.), bet gan rosināt ziņkārību, iemācīt nogaršošanas pamatnoteikumus un izkristalizēt nepieciešamību apgūt un ieviest praksē aprakstošu vārdu vārdnīcu, lai atvieglotu
komunikācijun un dalīšanos piedzīvotajās izjūtās.
Ar bērniem jaunākiem par 6, 7 gadiem fokusējaties uz individuālu sajūtu nošķiršanu, kas
viņiem var nebūt viegls uzdevums.
Materiāli:
• Katram dalībniekam porcija garšīgu un bieži pārtikā lietotu uzkodu, piem: kāds tipisks vietējais products (sezonāls auglis, siers, maize vai cits cepts products) vai
kāda iepakota uzkoda;
• Mazi šķīvji, papīra salvetes, glāzes, zemas pakāpes mineralizācijas minerālūdens un
individuālā novērtējuma forma (zīm. 3.1.) faktu pierakstīšanai (tikai gadījumā, ja dalībnieki ir vecāki par 7 gadiem)
• Tāfele un individuālā novērtējuma formas kopija, lai apkopotu grupas viedokli.
Metode:
• Aiciniet katru dalībnieku nogaršot uzkodu un uzreiz pierakstīt sajūtu novērtējuma
formā, pārbaudot katru maņu orgānu pēc kārtas, tā kā tie minēti formā. Ja bērni
nav pietiekami veci, lai rakstītu, aiciniet viņus paust savas sajūtas skaļi un uzreiz
pierakstiet tās uz tāfeles vai kopējās novērtējuma formas.
• Apkopojiet rezultātus un kopīgi tos pārrunājiet.
• Norādiet, kuras ir dominējošās uztveres (vizuālais izskats, smarža u.c.) un, kuras
parasti paliek novārtā (piem: skaņa) vai ir grūtāk aprakstāmas ar vārdiem;
• Akcentējiet tās atšķirības, kas ir dalībnieku viedokļos un aiciniet ikvienu paust vēlreiz savu viedokli par baudas dabu,
• Uzveriet nepieciešamību izstrādāt kopīgu vārdu krājumu, lai subjektīvās izjūtas kļūtu saprotamas citiem. Kā var aprakstīt krāsu? Cik īsti salds šis ēdiens ir?
• Pieminiet tos sajūtu apsektus, kas netika pamanīti, no maņām, kas vēl nav izpētītas,
lai stimulētu ziņkārību un dotu motivāciju turpmākam darbam.
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Piecu maņu dziesma
(no 4 līdz 7 gadu vecumam)
Kopā ar bērniem saceriet dziesmu vai skaitāmpantiņu par nogaršoto ēdienu, kur katra
rindiņa būtu veltīta kādai no apskatītajām maņām. Piemēram:
Ābola dziesma
Ābols ir apaļš un sarkans,
Ciets un kraukšķīgs …
…
Dzīvnieku maņas
(no 7 gadu vecuma)
Apspriežaties par dzivnieku maņām. Kāda maņa ir visattīstītākā sunim? Un ērglim? Vai
zivs var dzirdēt?
Es atceros
(no 7 gadu vecuma)
Par ko ēdiens dalībniekiem atgādina? Pievērsiet dalībnieku uzmanību faktam, ka bauda no ēdiena bieži ir saistīta ar emocionālām atmiņām par notikumiem, kas var būt
notikuši arī pašā mazotnē.

apraksts
ar acīm
ar muti
ar degunu
ar pirkstiem
ar ausīm
Par ko man šis ēdiens atgādina?
Kāpēc man patīk šis ēdiens?
Zīmējums 3.1. Individuālā forma, ēdiena subjektīvam un emocionālam novērtējumam.
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4 Redze
Rietumu sabiedrībā, kura kļūst arvien datorizētāka un, kur dominējošā ir mediju vara,
redze ir dominējošais maņu orgāns. Ir noteikts, ka gandrīz 80 % procentu informācijas,
kas sasniedz mūsu smadzenes, rodas no vizuālajiem stimuliem. Redzes orgāns ir acs.
Acs parveido elektromagnētiskā stara enerģiju elektriskā impulsā, kuru optiskais nervs
nogādā smadzenēm, kas veic atšifrēšanu.
Forma, krāsa un ārējais izskats var sniegt mums noderīgu informāciju, izvēloties ēdienu.
Piemēram, pēc šiem raksturotājiem mēs varam novērtēt ēdiena svaigumu un to, cik
mums personīgi tas liekas kārdinošs. It sevišķi ēdiena krāsa rada mums priekšstatu par
iespējamo garšu. Tādejādi mēs pieņemam, ka zaļam tomātam būtu jābūt skābam un
brūnam saldēdienam jāgaršo pēc šokolādes. Kopš ļoti agra vecuma mēs iemācāmies
piesardzību pret ēdienu netipiskā krāsā. Ja no piena pakas izlīs sārts šķidrums, mēs no
laba prāta to nedzersim pat, ja smarža un garša būs normāla.
Pārtikas produkta forma, iepakojuma pievilcība un pāri visam: krāsa spēlē visnozīmīgako lomu podukta komerciālajā veiksmīgumā vai otrādi. Pārtikas industrija, kura izmanto milzīgus daudzumus mākslīgo pārtikas piedevu, lai uzlabotu produktu pēc pircēja
gaumes, apzinās vizuālā noformējuma nozīmīgumu. Pēc industrijas domām, ēdienam
ir jāpiepilda mūsu gaidas. Tieši tādēļ piparmētru sīrupam vai citronu ledenei, kuri abi
orģinālā būtu bezkrāsaini, tiek mākslīgi krāsoti attiecīgi zaļi un dzelteni. Produkta krāsai
ir jābūt arī noturīgai un nevis, kā tas būtu dabiski jāmainās dabisko procesu rezultātā, lai
pircējs atpazītu krāsu un viņam izveidotos pieķeršanās. Pircēji ir tā pieraduši pie mākslīgā veidā radītām krāsām, ka viņiem parasti ir grūti pieņemt produkta dabisko krāsu.
Viņiem nerodas nekādas šaubas par produkta kvalitāti, ja tas ir spilgti zaļš, dzeltens vai
sarkans, bet rodas daudz šaubu, ja pēkšņi šo krāsu trūkst. Nekritiskā mākslīgo piedevu
lietošana ne tikai ietekmē produkta krāsu, bet arī smaržu un garšu (sk. smaržu aprakstu
5.nodaļā 25 lpp.) ASV pārtikas industrija vien gadā izmanto 3000 tonnu mākslīgo krāsvielu. Ēdiena pievilcības palielināšana uzlabojot tā ārējo izskatu gan nav nekas jauns.
Jau antīkajā Romā tika izmantots liels daudzums safrāna, lai krāsotu ēdienu patīkami
un nomierinoši dzeltenu.
Dažas krāsas neapšaubāmi ir pievilcīgākas kā citas, tā efekta dēļ, ko tās izraisa mūsu
iztēlē. Zaļais atgādina par svaigumu un nomierinošu augu pasaules produktu zaļumu.
Bērniem gan tas nereti asociējas ar skābiem augļiem un dārzeņiem un tie to noraida.
Visu toņu sarkanais šķiet īpaši pievilcīgs jaunākiem bērniem (tāpēc saldumi un sīrupi,
kas domāti bērniem bieži tiek krāsoti sarkani), bet var arī izraisīt pretējo reakciju (kā jēla
gaļa). Brūna un melna krāsa instinktīvi izraisa nepatiku, jo asociējas ar produkta bojāšanos (gaļa un tās produkti pūstot paliek tumšāki) un sadedzinātu ēdienu.
Ir jāatceras, ka pievilcīga āriene ne vienmēr nozīmē, ka produkts ir kvalitatīvs un drošs.
Dabā, piemēram, ir ogas, kas ir ļoti pievilcīgas, bet arī ļoti indīgas un daži industriāli ražoti pārtikas produkti, kuri ir īsta bauda acīm (piem: daži saldumi), bet ir pilnīgi nevērtīgi
no uztura vērtības viedokļa.
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Uzdevums 4.1. Skaties, bet …neaiztiec!
(Visiem vecumiem)
Šī uzdevuma mērķis ir stimulēt novērošanas spējas un vizuālo atmiņu. Dalībniekiem
ir jāuzzīmē trīs vai vairāku vienas grupas produktu identitātes karte – pase, atzīmējot
tikai līdzīgo vai atšķirīgo ārējā izskatā. Tas palīdz viņiem izpētīt raksturotājus, kas saistīti ar vizuālo uztveri, kā piemēram krāsu un formas nianses, un palīdzēt veidot vārdu
krājumu, ar kuru šos raksturojumus veikt. Izvēlieties tipiskus vietējos, augu izcelsmes
produktus, kā piemēram: augļus, dārzeņus, graudaugus vai pākšaugus un runājiet par
tiem aspektiem, kas slavina dabas daudzveidību.
Ja produkts ir tam derīgs, tad šī uzdevuma savienojums ar nogaršošanu nodrošinās
saikni starp vizuālo izskatu un garšu.
Materiāli:
• Viena veida dažādu šķirņu produkti (kā piem: āboli vai apelsīni, ja gatavojaties tos
arī nogaršot, vai pupas, vai graudi)
• Papīra lapas, pildspalvas, zīmuļi
• Mazi šķīvji, papīra salvetes, glāzes un zemas mineralizācijas pakāpes ūdens, ja beigās esat paredzējuši produktus nogaršot
• Tāfele vai liela papīra lapa, kur atzīmēt dalībniekus viedokļus un spriedumus
Metode
• Novietojiet aprakstāmos produktus uz galda, tā, lai tie būtu labi saskatāmi. Lūdziet
dalībniekus pa vienam vai grupās pa četri – pieci, uzzīmēt un aprakstīt uz galda
redzamos produktus, koncentrējoties uz to ārējo izskatu, kopīgajām un atšķirīgajām
pazīmēm.
• Kad visi to ir paveikuši, apkopojiet rezultātus uz tāfeles, īpašu vērību pievēršot visizplatītākajiem apzīmētājiem un visneparastākajiem.
• Bērni līdz 7 gadiem tikai zīmē produktus. Piestipriniet visus zīmējumus pie tāfeles
vai sienas un kopīgi atrodiet vārdus, kas raksturo zīmējumos redzamo produktu
ārējo izskatu.
• Nobeigumā, ja vēlaties, produktu nogaršojiet.
Lauku ainavas
(no 12 gadu vecuma)
Vizuālo ceļojumu var paplašināt, dodoties uz lauku saimniecībām, kur aprakstītie produkti aug. Šis var būt labs sākuma punkts, lai uzsāktu pārrunas par vidi un industriālās
un dabiskās produkcijas konfrontāciju. Piemēram, varētu būt interesanti salīdzināt dabiski augušu un kultivētu augļu un dārzeņu izskatu (dabiski auguši augļi atšķirībā no
siltumnīcās augušiem parasti ir ar nelīdzenu virsmu ar nelieliem defektiem)
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Vizuālā atmiņa
(Visiem vecumiem)
Izkārtojiet dažus no iepriekš minētajiem dārzeņiem uz galda un lūdziet dalībniekiem
tos apskatīt, pievēršot uzmanību to vizuālajam izskatam. Tad apsedziet produktus ar
auduma gabalu un lūdziet dalībniekus aizpildīt katra produkta vizuālo identitātes karti
(pasi), balstoties uz to, ko viņi atceras. Variet to organizēt kā sacensību. Atgādiniet, ka,
lai sasniegtu labu rezultātu ir nepieciešams koncentrēties.

4
Gadalaiku krāsas
(no 7 gadu vecuma)
Izvēlieties apmēram 20 vietējos dārzeņus un augļus un sastādiet sarakstu, kad tie būs
dabiski pieejami darbam. Izveidojiet tabulu ar 12 kolonnām, vienu katram mēnesim un
līnijām katram auglim un dārzenim zīm.4.1.
Ar katram dārzenim vai auglim atbilstošu krāsu, iekrāsojiet lodziņu pretī tam mēneša
nosaukumam, kad tie būs pieejami. Pārrunājiet dažādu mēnešu krāsas. Vai ir gadalaiki,
kas ir krāsaināki kā citi? Vai ir augi, kas savas dzīves cikla laikā maina krāsu (kā kvieši)?
Šo pašu uzdevumu var pildīt izmantojot augļu, dārzeņu, gadalaiku, ainavu fotogrāfijas,
kolāžas, zīmējumus.
Beidzot aiciniet dalībniekus pārdomāt to ietekmi uz vidi, kas rodas mums pērkot nesezonas augļus vai dārzeņus, kas atvesti no tālām zemēm mūsu globālās sasilšanas
laikmetā.
Produkts
Ābols
Bumbieris
Plūme

Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Zīm.4.1. Vietējo dārzeņu un augļu krāsu atlass.
Vietējo dārzeņu un augļu krāsu atlass
(no 12 gadu vecuma)
Paņemiet vietējo (Latvijas) karti, sastādiet tipisko augu sarakstu un atzīmējiet kurā Latvijas vietā tie aug. Mēģiniet precīzi aprakstīt katra produkta krāsu, izvēloties precīzu
nokrāsu, toni un intensitāti.

Uzdevums 4.2. Krāsvielu medības
(no 7 gadu vecuma)
Šis uzdevums apskata, kādas krāsas ir klātesošas ēdienā un to, cik nozīmīga ir krāsa
produkta pievilcībā. Diskusija, kas seko var būt interesanta saruna par mākslīgajām
krāsvielām, pasaules pārtikas industriju un ar ārējo produktu izskatu saistītajām mārketinga stratēģijām.
Sākuma punkts ir laboratorijas tipa tests, kas atklāj mākslīgo krāsvielu klātbūtni produktos.
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4
Materiāli:
• Viena veida divi dzērieni, viens ar mākslīgajām krāsvielām un otrs - bez (piemēram:
smaragdzaļais piparmētru sīrups un dabiskais piparmētru sīrups gandrīz vispār bez
krāsas, mākslīgi krāsota apelsīnu sula no pakas un svaigi spiesta apelsīnu sula utt.)
Uzmanību: daudzi industriāli produkti mūsdienās izmanto dabiskās krāsvielas, kas
nederēs šim testam. Izlasiet sastāvdaļas uzmanīgi pirms pirkšanas.
• Kušķis nekrāsotas vilnas
• Lakmusa papīra gabaliņi ph līmeņa mērīšanai (pieejami aptiekās)
• Baltais etiķis
• Plīts ar divām cepamvietām un 2 mazas pannas
Metode:
• Ielejiet dzērienus katru savā pannā un pievienojiet kušķīti vilnas. Tad piliniet klāt
etiķi, līdz ph līmenis ir apmēram 3 – 4 (kontrolējiet to izmantojot lakmusa papīru)
• Uzkarsējiet šķidrumus līdz vārīšanās temperatūrai, tad vāriet 30 minūtes, tad izslēdziet plīti un izņemiet vilnu no pannām. Skalojiet vilnu zem auksta ūdens strūklas
….brīnums! Vilna, kas vārijās dzērienā ar mākslīgo krāsvielu saglabā iegūto krāsu pat
pēc skalošanas.
• Īpaši jaunākiem bērniem var piedāvāt veikt šo uzdevumu ar konfektēm. Ievietojiet
apmēram 10 mākslīgi krāsotās konfektes ūdenī un novāriet šķidrumā vilnu. Dodiet
katram bērnam kušķīti vilnas un ļaujiet viņiem pašiem to iemērkt, izņemt un skalot.
Ja eksperimentu atkārtot vairākas reizes, jums būs daudz krāsainas vilnas no kuras
varat izgatavot mīkstu, daudzkrāsainu mākslas darbu.

Dabiskās un mākslīgās krāsvielas
(no 12 gadu vecuma)
Uzdodiet dalībniekiem izpētīt vietējās dabiskās krāsvielas (piem: bietes, mellenes, safrāns, karijs u.c.) un tad izpētīt kā dabiskās, tā mākslīgās krāsvielas, kuras izmanto pārtikas industrija (oranždzeltenais S, briljantzilais, hinolīna dzeltenais).
Reklāmas krāsas
(no 12 gadu vecuma)
Sagatavojiet daudz žurnālu un lūdziet dalībniekus izgriezt no tiem ēdienu reklāmas un
sakārtot tās pēc krāsām. No savāktā materiālā varat izveidot plakātu. Šo pašu uzdevumu var veikt, izmantojot industriālās pārtikas iepakojumus.
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Apraksts ar redzes palīdzību...
Lūdziet dalībniekus izdomāt jaunus vārdus un salīdzīnājumus (piem: mākoņains,
kā nenokāsts buljons)
Fiziskais stāvoklis var būt…
šķidrs kā ūdens, ciets kā rieksts, blīvs kā cietais siers, irdens kā kakao, kristālveida
kā cukurs vai sāls, gāzveida, jēls, biezs utt.
Virsma var būt…
gluda kā sviests, raupja kā apelsīna miza, krokota kā Savojas kāposta lapa, ieplaisājusi, grumbuļaina, sakaltusi, līdzena, mataina, nopulēta, samtaina, mitra,
mirdzoša…
Pēc formas un izmēra, produkts var būt…
garš kā spagetti, apaļš un plakans kā pica, pufīgs kā suflē, kupolveidīgs, mazs,
milzīgs…
Gaisma rada efektu, kas padara produktu…
matētu kā vīnogu, spožu un mirdzošu kā ķirsi, kristālīgu, caurspīdīgu kā ūdens
glāzi, tumšu kā…
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Krāsu nokrāsas var būt:
piena, ziloņkaula, salmu, krēm, snieg, krīt, pērļu balta…kadmija, citrona, banāna, kanārija, olu krēma, olas, okera dzeltena…ķiršu, asins, rubīn, granāt, zemeņu,
korāļu, ģerāniju, ķieģeļ, rūsas, purpur, vīna, tumši, spilgti, karmīn, bordo, kvēlojoši, karog, saulrietsarkana….violeta, lillā, gaišivioleta, purpura…zāles, zirņu, ābolu,
smaragd, vara, pudeļ, papardes zaļš….ultamarīn, kobalt, debess, tirkīz, neaizmisrtuļu zils….netīri, riekstkoka, šokolādes, kafijas ar pienu, melnas kafijas, sēpijas
brūns….dūmu, melnkoka, vīnogu, ogļu melns.
Pēc intensitātes krāsa var būt:
gaiša, spoža, skaļa, tīra, stipra, blīva, intensīva, dzīva, pārlieku spilgta, ugunīga,
briljanta, vibrējoša, kvēlojoša, blāva, bāla, klusināta, gaistoša, garlaicīga, tumša,
ēnaina, silta, auksta, caurspīdīga, spīdoša.
Pēc vienmērīguma krāsa var būt:
Vienmērīga vai marmora, sāls un pipari, punktota, svītrota, plankumaina.
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5 Smarža
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Noslēpumaina, intuitīva un instinktīva, smarža (smaržas maņa) ir vecākā maņa dzīvo
organismu attīstības ķēdē. Vairāk kā citas maņas, tā ietekmē mūsu iracionālo un emocionālo daļu, pamatīgi ietekmējot mūsu noskaņojumu. Tā var mūs padarīt mierīgus vai
satraukt, izraisīt līdzjūtības izjūtu vai instinktīvu noraidījumu, signalizēt mums par draudiem. Piemēram, padomājiet kā deguma smarža satrauc organismu un liek atlikt visas
citas nodarbošanās. Šim raksturojumam ir neiropsiholoģisks izskaidrojums: ožas stimuli
sasniedz smadzeņu garozu pa tiešo, neizejot caur talamus (smadzeņu daļa, kas ir atbildīga par informācijas racionalizāciju un nodošanu tālāk smadzeņu garozai). Tāpēc ir tik
grūti raksturot smaržas un dot tām nosaukumus, bet ir diezgan viegli aprakstīt izstādē
redzētu gleznu vai atcerēties melodiju vai dziesmu. Redze un dzirde ir maņas, starp kuru
signāliem un smadzeņu garozu ir visspēcīgākā racionālā apstrāde.
Kā kompensācija smaržai piemīt kāda cita īpaša kvalitāte – tā atstāj neizdzēšamu nospiedumu mūsu atmiņā, reizēm pietiek ar vieglu smaržas dvesmu, lai mūsu atmiņa celtu
gaismā daudzus gadus atpakaļ pārdzīvotas emocijas.
Šis zemapziņas un emocionālo atmiņu efekts spēlē lielu lomu mūsu ēdiena izvēlē kopš
pirmajām dzīvības dienām, jo pat jaundzimušie spēj atpazīt mammas ķermeņa un piena
smaržu. Un visas dzīves laikā daudzi ēdieni tiks akceptēti vai noraidīti, balstoties uz šo
smaržu. Bieži tas ir mākslīgo smaržvielu aromāts, kas liek mums izvēlēties ēdienu, kas
dabiski dēļ tā pamatīgās apstrādes būtu ar garlaicīgu vai vispār bez smaržas. No otras
puses, smarža ir tādu produktu kā eļļa, medus, siers un vīns noteicošais elements, kas
liecina par produkta kvalitāti.
No psiholoģiskā viedokļa smarža ir ķīmiska maņa. Ožas receptori, kas atrodas uz ožas
epitēlija kārpiņām (kas atrodas deguna dobumā, pusceļā starp muti un degunu), ir jūtīgi
pret gaistošajām smaržu molekulām, kas atdalās no smaržojošā objekta. Lai gan smaržu skaits ir ierobežots, ir 400 000 vielu, kas savstarpēji sajaucoties , veido neskaitāmas
smaržas, kuras mēs varam uztvert.
Ožas stimulus var iedalīt iekšējos un ārējos. Ārējie stimuli sasniedz ožas epitēliju ieelpoti
caur nāsīm. Lai iegūtu maksimālu smaržas instensitāti ir jāielpo strauji un bieži, kā dzīvniekiem, kad tie kaut ko aposta.
Iekšējie stimuli nokļūst pie ožas epitēlija caur kanālu, kas nogādā smaržas molekulas
no deguna rīklē, tāpat kā nogādā degunā smaržas izgarojumus, kas rodas košļājot. To
uztveres intensitāti var palielināt, košļājot ar aizvērtu muti.
Smarža piegādā mums informāciju par ēdienu no attāluma, kad mēs smaržas molekulas uztveram ieelpojot un arī ēšanas mirklī, iekšēji reģistrējot smaržu nianšu sērijas,
ko dēvē par iekšējās mutes smaržām, kuras sajaucoties ar sajūtām, kuras pazīstām kā
garšas (kuras uztver garšas maņu orgāns, kas aplūkots 7.nodaļā) izveido kopīgo sajūtu,
ko mēdz dēvēt par “flavor” (sk. 9.1).
Smaržas molekulas transportē tvaiks. Siltām vai karstām vielām ir izteiktāka smarža
kā aukstām, jo pārtikas spēja iztvaikot palielinās, palielinoties temperatūrai. Košļāšana
palīdz sasildīt aukstu ēdienu. Saldējumam, piemēram, gandrīz nav smaržas, bet nonācis
mutē tas var izsaukt spēcīgu “flavor” sajūtu. Gan iekšējā, gan ārējā ožas spēja uztvert ir
mums nepieciešama, lai izbaudītu ēdienu pilnībā. Daži neiropshilogi uzskata, ka garšas
uztvere par 90 % ir atkarīga no receptoriem, kas atrodas degunā un tikai par 10 % no
garšas kārpiņām. Ožas jūtīgums dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs, tieši tāpēc dažiem ir
nepieciešama 100kārt lielāka piepūle, lai sajustu smaržu kā citiem. Raksturojumu nevar
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vispārināt. Kādam var būt “laba oža”, sajūtot konkrētu smaržu, bet ļoti zems jūtīgums
pret citu. Smarža ir tā maņa, kas ir ļoti jūtīga pret nogurumu un pieradumu. Ja mēs ierodamies vietā ar spēcīgu smaržu, mūsu jūtīgums pret to strauji mazināsies. Šī iemesla
dēļ cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās, kus ir ļoti piesārņots gaiss, kur ir pārpildīts ar nepatīkamām un spēcīgām smakām, nereti smaržas izjūta vājinās. Tas pats notiek, ja pārāk
daudz lieto stipras smaržas, dezodorantus vai mākslīgi aromatizētu pārtiku.
Uzdevums 5.1. Vietējo garšaugu atklāšana:
(Visiem vecumiem)
Dālībniekus aicina pārbaudīt ožas spējas, mēģinot atpazīt vietējos garšaugus un garšvielas. Uzdevums palīdz koncetrēt uzmanību uz smaržas sajūtu un izprast tās nozīmību
ēdiena izvēles procesā.
Materiāli:
• 5 – 6 dažādi garšaugi – aromatiskās zālītes, garšvielas. Ideālā variantā tādas, kurus
izmanto vietējo ēdienu pagatavošanai.
• 20 filmiņu konteineri, jogurta trauciņi vai citas necaurspīdīgas, mazas kārbiņas
• 20 auduma gabaliņi, 4x 4 cm
• 20 gumijas vai pāris metri auklas
• Uzlīmes
• Papīri un zīmuļi, aizpildāmā form (zīm. 5.1.)
• Tāfele vai balts papīrs, uz kura apkopot grupas viedokļus
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Metode:
• Ņemiet mazliet katra garšauga vai garšvielas un sadaliet daudzumu starp diviem
konteineriem. Vienu no konteineriem pārsedziet ar audumu un audumu nostipriniet ar gumiju. Ar audumu pārsegto konteineru apzīmējiet ar kodu. Ja ir daudz dalībnieku sadaliet vienu garšvielu pa vairākiem konteineriem, lai paātrinātu procesu.
• Pirms sākt uzdevumu, paskaidrojiet, ka ir nepieciešams vairākas reizes ieelpot ar
īsiem intervāliem, lai uzlabotu smaržas sajūtu.
• Dodiet dalībniekiem pa vienam neapklātos konteinerus, lūdzot tos apskatīt un pasmaržot. Kurai zālītei ir visstiprākā smarža? Kurai vismaigākā? Izstrādājiet kopīgi
garšvielu smaržas patīkuma klasifikāciju. Uzveriet atšķirības novērtējumos.
• Tad ir laiks, “aklajam” atpazīšanas uzdevumam. Padodiet dalībniekiem ar audumu
pārklātos konteinerus un lūdziet atzīmēt tabulā (zīm.5.1.), kur pēc viņu domām atrodas kura garšviela.
• Ja dalībnieki ir jaunāki par 7 – 8 gadiem, tad dodiet viņiem 3 – 4 ļoti raksturīgas
garšvielas un lūdziet tikai tās atapzīt.
• Ar vecākiem bērniem, pārbaudījumu var paplašināt un var izvērst diskusiju. Vai
smaržas modina viņos kādas atmiņas? Kādas garšvielas izmanto viņu mājās? Uzveriet ari to, ka aprakstīt smaržas ar vārdiem ir īpaši sarežģīts uzdevums un var
būt grūti atrast īstos apzīmējumus. Apkopojiet dalībnieku domas un vērtējumus uz
tāfeles vai papīra lapas.

5
Garšviela

Kods

Rozmarīns
Salvija
Lauru lapa
Baziliks
...

Zīm. 5.1. Forma aromātisko zālīšu atpazīšanai caur ožu

Smaržo pēc….
(Visiem vecumiem)
Atkārtojiet augstāk minēto uzdevumu ar dažādām sastāvdaļām: garšvielām, sakapātiem
augļiem (kapāšana palīdz atbrīvot smaržu), Varat izmantot arī smaržīgas sadzīves vielas:
ziepes, kafiju, dzēšgumiju, slapju papīru u.c.) vai dabas vielas (lapas, puķes, zeme, zāle
u.c.) un meklēt kopīgo ar ēdiena smaržām.
Uzmanību: izvairieties no vielām, kas var izsaukt kairinājumu (ļoti pikanatas garšvielas,
veļas pulveris, balinātājs u.c.)
Kad pabeidzat šo uzdevumu, varat izgatavot smaržu plakātu, piestiprinot pie lapas “izsmaržotos” paraugus un pievienojot tiem dalībnieku komentārus.
Smaržīgā pastaiga
(visiem vecumiem)
Dodieties vēl tālāk smaržu izpētē un lūdziet dalībniekus pierakstīt smaržu sajūtas par
pastaigu pļavā vai mežā un pēc pastaigas pilsētā. Pierakstu burtnīcas lapu jāsadala divās kolonnās, vienā jāpieraksta sajustās smaržas izcelsmes avots un otrā – apzīmējumi
un salīdzinājumi. Ja smaržu ir īpaši grūti aprakstīt, tad dalībnieki var vienkārši atzīmēt
tās izcelsmes avotu un tad vēlāk grupā varat apspriest, kādi varētu būt apzīmējumi šai
smaržai.
Līdzīgu piedzīvojumu varat veikt vietās, kur gatavo ēdienu. Aizsūtiet dalībniekus ožas
misijā uz maizes ceptuvi, konditoreju, restorānu, kafejnīcu, ātro uzkodu restorānu u.c.
un iedrošiniet viņus salīdzināt smaržu un piedāvātā ēdiena kvalitāti.
Ar bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, paši atžimējiet tos apzīmētājus, kas izskan pastaigas laikā un vēlāk saceriet ar šiem vārdiem dziesmu vai skaitāmpantu.
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Uzdevums 5.2. Smaržīgie pāri
(no 7 gadu vecuma)
Materiāli:
• Tie paši materiāli, kas uzdevumā 5.1, bet garšvielu vietā izmantojiet citas smaržīgas
vielas. Tām nav noteikti jābūt ēdamām. Varat izmantot lavandu, kafiju, tēju, bārdas
putas u.c.
Metode:
• Ņemiet kopumā 20 – 30 kontainerus ar smaržīgām vielām, tā, lai ar katru vielu būtu
pildīti divi konteineri. Pārklājiet visus konteinerus ar audumu. Apsēdiniet dalībniekus ap galdu. Ņemiet pa vienam konteineram un dodiet to parsmaržot visiem ap
galdu sēdošajiem. Tad novietojiet to atpakaļ tai pašā vietā, kur iepriekš. Raugieties,
lai netiktu mainīta konteineru atrašanās vietu kārtībā. Varat tos sarindot pa seši vai
septiņi.
• Kad esat izsmaržojuši visus konteinerus, varat sākt smaržu pāru medības. Katrs no
dalībniekiem mēģina atrast vienādi smaržojošu konteineru pāri, mēģinot atcerēties
to smaržas. Ja dalībniekam tas izdodas, viņš iegūst punktu un pāris tiek nolikts
nost. Ja dalībnieks izvēlas konteinerus ar dažādām smaržām, tie jāatgriež tieši tais
pašās vietās, kur tie stāvēja pirms tam, vispirms padodot to no “deguna degunam”
pasmaržot visiem dalībniekiem, lai atsvaidzinātu viņu “ožas atmiņu.” Uzvar tas, kurš
iegūst visvairāk punktu.
• Spēles beigās atklājiet konteineru saturu.
Atcerēšanās ar degunu…
(no 12 gadu vecuma)
Sagatavojiet četras vai piecas kastītes ar vietējo ēdienu, kam ir patīkams, viegli atmiņā
apliekošs aromāts (piem: siers, maize, āboli, zemenes u.c.)
Sadaliet dalībniekus grupās. Dodiet katrai grupai pa kastei un uzdodiet, neskatoties,
tikai pēc smaržas, noteikt, kas ir iekšā kastē. Katram no grupas dalībniekiem jāatceras
kāds gadījums, kas saistīts ar noslēpumaino ēdienu. Šis uzdevums var ievadīt, atmiņu
un stāstu apkopošanu par dažādiem notikumiem, kas notikuši ģimenēs saistībā ar dažādiem ēdieniem un dod iespēju pārrunāt saistību starp ēdienu, tradicījām, emocijām
un atmiņām. Šīs pārrunas var veikt arī ar interviju palīdzību. Ja grupā ir dažādu nacionalitāšu un kultūru cilvēki, dažas smaržas var būt kādam no viņiem neparastas vai saistītas ar kādu īpaši dīvainu gadījumu. Pievēršot tam uzmanību, var rasties interesantas
sarunas.

24

5
Smaržvielas
Augļu konservi, kurus pievieno jogurtam mēnešiem pēc to novākšanas, sasaldēti dārzeņi zupās, liellopu gaļas buljons bez liellopu gaļas, paātrinātā nogatavināšana.
Bieži, tā sauktais, industriāli ražoto pārtikas produktu “garšas dizains” ietver
sevī procesus, kas pazudina produkta sastāvdaļu dabisko smaržu, kas ir ļoti
jūtīga pret milzīgu skaitu cilvēcisku un vides faktoru.
Un tad nāk risinājums, kas atceļ dabiskos ierobežojumus un pie tam ļauj ietaupīt, iepērkot sastāvdaļas: industriāli ražotajam ēdienam pievieno ilgtspējīgas un
neiznīcināmas smaržvielas.
Visuresošos konservantus (kas ir atbildīgi arī par tiem 90% garšas ilūziju, kad
mēs apēdam ēdienu) likums iedala atsevišķās kategorijās.
Mākslīgās smaržvielas ir pilnībā cilvēku radītas. Tās neeksistē dabā, bet ir radītas ķīmiskā ceļā laboratorijās. Dabiskajām līdzīgās smaržvielas, arī ir radītas
ķīmiskā ceļā, reproducējot īstās smaržu molekulas.
Un beidzot dabiskās smaržvielas tiek iegūtas laboratorijā, bet nevis sintezējot,
bet ķimiski ekstrahējot smaržu molekulas. Tās parasti tiek iegūtas no dabiskām
vielām, kas rodas izmantojot baktēriju kultūras vai sastāvdaļas, kurām nav tieša
sakara ar to ēdienu, kura smarža tiek imitēta.
Dabiskā aveņu smaržviela, piemēram, tiek iegūta no ciedra koka skaidām. Šo
smaržvielu pārmērīga lietošana uzturā ne tikai bojā smaržas sajūtu, bet arī ir riska faktors dažādu ēdienu nepanesamībai, kas ir tik plaši šobrīd izplatīta starp
bērniem un iespējams izraisa dažas uzvedības problēmas.

25

5
Aprakstīt ar smaržas palīdzību…
Lūdziet dalībniekus izdomāt jaunus apzīmētājus un salīdzinājumus (piem: aromātisks kā rozmarīns)
Bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, lūdziet izskatīt zemāk redzamo smaržu kategorizāciju un lūdziet pievienot katrai kategorijai pēc iespējas vairāk ēdienu.
Patīkama smarža (sinonīmi: aromāts, aroms) var būt…
svaigs kā citrons, augļots kā vīns, muskusam līdzīgs kā sēne, dūmakota, intensīva, garda, ne ar ko nesajaucama, kā balzamiko…
Nepatīkama smarža (sinonīmi: smaka, smārds, smirdoņa, dvaka) var būt…
slikta, riebīga, uz augšu raujoša, pretīga, sapuvusi, trūdu, smirdoša, skāba, ķiplokota…
Smaržu kategorijas ietver:
ziedu smaržas (vijolīte, roze), augu (zāle), augļu smaržas (ābols, bumbieris), riekstu (valrieksti), grauzdējuma (grauzdēti rieksti), ķīmiskas, dzīvnieku, ēteriskas,
koka, balzamiko, pikantas…
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6 Tauste
Līdzīgi kā smarža, arī tauste ir sena sensorā sistēma, kas piemīt pat vienšūnu organismiem. Īpaši attīstības pakāpi tauste ir sasniegusi cilvēka organismā. Lai iedomājies kaut
vai tikai par pirkstu galiem, kas spēj sajust negludumus uz virsmām, kur acs tos nemana.
Taustes vai taktilās izjūtas spēlē lielu lomu ēdienu izvēlē un tiek iedalītas: orālajās un
virsādas. Virsādas taustes izjūtas rodas no kairinājuma kuru uztver mehanoreceptori,
kas atrodas mūsu ādā, īpaši pirkstu galos. Mūsdienās šī maņa bieži tiek atstāt novārtā
higiēnas prasību dēļ, kas aizliedz aiztikt ēdienu to pērkot vai ēšanas laikā. Orālās taustes
izjūtas rodas no kairinājuma, kuru saņem mehanoreceptori, kas atrodas mutes dobumā,
pārsvarā uz mēles, kas ļauj mums izvērtēt ēdiena konsistenci un struktūru, kuru reizēm
dēvē par tekstūru. Tie ir nozīmīgi ēdiena raksturotāji, kas liecina par molekulu telpisko
izkārtojumu ēdienā. Tiem ir liela nozīme nosakot sajūtas, kas mums rodas kožļājot un
norijot ēdienu. Patiesībā ēdiena konsistencei ir tieša ietekme uz labsajūtu, kuru ēdiens
rada un tam var būt kā emocionāla, tā psiholoģiska ietekme. Ir pierādīts, piemēram, ka
jo biezāka ir mērce, jo spēcīgāks ir “flavor” – smarža un garša.
Mēs novērtējam kraukšķīgumu un drupenumu (ko dēvē arī par irdenumu), jo ēdieni,
kam piemīt šīs pazīmes rada mums veiksmes sajūtu, kad mēs tajos iekožamies. Mīkstums un krēmīgums nav tik pārliecinošs, jo rada asociācijas ar bērnu ēdienu. Mēs atsakāmies no ēdiena, kas ir pārāk ciets, jo mēģinājumi to sakožļāt mums rada nepatīkamo
zaudējuma sajūtu.
Tauku saturs ir viens no faktoriem, kas var ietekmēr ēdiena konsistenci, palielinot tā
garšīgumu (kā arī kaloriju daudzumu). Sensorie stimuli, kurus tehniski uztver citas sensorās sistēmas bieži tiek piedēvēti taustei. Tā piem: karstuma izjūta, par kuru ir atbildīga īpaša termālā uztvere un sāpes izraisoši stimuli, kas pieder īpašai sāpju receptoru
grupai, To dēvē arī par trīszaru nervu un tas ir atbildīgs arī par sajūtu, kas rodas mums
ēdot īpaši pikantus ēdienus ar pipariem vai pašu čilli piparu.
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Ass kā…
(vecākiem par 7 gadiem)
Lai gan nereti tiek piedēvēta taktilajām izjūtām, par pikantā izjūtu patiesībā ir atbildīgi
mutes sāpju receptori. Ēdienkartē pikantas vielas var iekļaut arī higiēnas dēļ: tām ir
antibakteriāls efekts, kas nozīmē, kas tās var novērst ēdiena radītas slimības un mazināt karstas temperatūras ietekmi. Tieši tāpēc pikanti ēdieni raksturo tieši silto zemju
ēdienkartes. Pagaršojiet mazliet garšvielu, lai noteiktu savu spēju sajust pikantumu. Pēc
tam nogaršojiet kādu dārzeni un nosakiet tā pikantuma līmeni. Izrunājiet kā šis dārzenis
ir pārstāvēts vietējā virtuvē un, cik bieži tajā ir sastopami pikanti ēdieni
Uzdevums 6.1. Nogaršot ar rokām: ēdiena faktūras
(visiem vecumiem)
Šis uzdevums palīdz novērtēt tausti kā izzinošu maņu. Dalībniekiem lūdz, izmantojot
virsādas taustes sajūtas noteikt, kādi noslēpumaini objekti atrodas aizvērtās kastēs.
Materiāli:
Kastēm:
• Vismaz 10 apavu kastes, šķēres tumšs audums, skočs, noslēpumainie objekti, kurus
paslēpt kastēs
Jaunākiem bērniem
• Dažādi augļi un dārzeņi
Tiem, kam pāri 12
• Izvēlieties noslēpumainos objektus, kurus nav tik viegli atpazīt pēc taustes, kā piem:
dažāda veida putraimus, miltus, pākšaugus (kviešus, pupiņas, lēcas, griķus u.c.)
Papildus:
• Papīrs, zīmuļi, individuāli aizpildāmās formas (zīm.6.1.)
• Tāfele vai liels papīrs pie sienas, kur apkopot iegūtos rezultātus
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Metode:
• Vispirms sagatavojiet visas kastes. Izgriežiet katrā kastē tik lielu caurumu, kurā var
ielikt roku. Nogriežiet auduma gabalu, pietiekami lielu, lai tas aizsegtu caurumu un
piestipriniet to pie cauruma ar skoču. Iegriežiet 10 cm spraugu audumā. Kastes
sanumurētjiet.
• Parādiet daībniekiem visus objektus, norādot, kādas ir to atšķirības aptaustot, tekstūras, pievēršot uzmanību formai, konsistencei, temperatūrai, izmēram, virsmai,
tekstūrai u.c.Lūdziet dalībniekus pēc kārtas aptaustīt visus objektus.
• Tā, lai dalībnieki neredzētu ievietojiet katru objektu kastē.
• Padodiet kasti apkārt. Dalībnieki ievieto caurumā roku un mēģina uzminēt, kas
kastē atrodas un ierakstīt objekta raksturotājus uzdevumam atbilstošajā formā.
• Ja bērni ir jaunāki par 7 gadiem, ļaujiet viņiem pateikt raksturotājus skaļi un apkopojiet tos uz tāfeles.
• Kopīgi izanalizējiet iegūtos datus un apkopojiet tos uz tāfeles. Par uzvarētāju kļūst
tas, kurš spējis uzminēt visvairāk noslēpumaino objektu un/vai varējis piedāvāt visvairāk vārdu ar kuriem aprakstīt taktilās izjūtas.

6
Taktilais raksturojums

Apraksts

Forma
Konsistence
Izmērs
Virsma
Temperatūra
Noslēpumainais objekts ir:
Zīm 6.1. Forma ēdiena/objekta atpazīšanai aptaustot tā faktūru

Kas ir spilvenā?
(visiem vecumiem)
Malziet sarežģītāks uzdevums kā 6.1. Atveriet spilvendrānu un izņemiet daļu tā pildījuma. Tad ievietojiet iekšā dažādu formu 5 – 6 objektus, vadoties pēc dalībnieku vecuma.
Aizveriet spilvendrānu un ļaujiet dalībniekiem to aptaustīt, lūdzot viņus uzminēt, kas ir
objekti, kas ir paslēpti spilvendrānā. Pajautājiet kādus taktilos apzīmētājus var noteikt
caur spilvendrānu un kādus – nē. Vai tie ir tie paši, kas uzdevumā 6.1. vai nē?
Rokas mīklā
(Visiem vecumiem)
Ārējās taktilās izjūtas var trennēt pagatavojot dažāda veida mīklas. Šī nodarbība gan
pieaugušajiem, gan bērniem šķiet īpaši jauka. Šis praktiskais pārbaudījums ļauj dalībniekiem novērot kā mīklas konsistence mainās maisot un mīcot. Var pagatavot maizes,
kūku, makaronu, cepumu u.c. mīklas. Ja mīklai pievieno sviestu vai eļļu, pievēršiet dalībnieku uzmanību tam, kāda ir mīkla pirms un pēc tam. Ir svarīgi, ka jūs kopīgi pagatavojiet
ēdienu, kam paredzēta mīkla un kopīgi to nogaršojiet.
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6
Uzdevums 6.2. Nogaršot ar muti. Ēdiena konsistence
(no 12 gadu vecuma)
Uzdevums, lai dalībnieki iemācītos atpazīt un aprakstīt orālās taktilās izjūtas. Mērķis ir
apzināties ēdienas tekstūras un tās izraisītās labsajūtas saistību.
Materiāli:
• 4 - 5 vietējie produkti ar ļoti dažādu konsistenci (piem: sieri, cepti produkti, dārzeņi,
augļi). Pietiekams daudzums, lai katrs dalībnieks varētu nogaršot.
• Paplātes, mazas paplātes, papīra salvetes, glāzes, ūdens mutes skalošanai pēc katras nogaršošanas;
• Papīrs, zīmuļi, novērtējuma forma orāli taktilajām izjūtām (zīm. 6.2.)
• Tāfele, lai apkopotu faktus
Lai labāk izskaidrotu “labsajūtas” konceptu, pievienojiet arī dažas šķēles maizes un mazliet sviesta.
Metode:
Sadaliet dalībniekus grupās un pasniedziet katrai grupai paplāti ar 4 – 5 dažādas konsistences ēdieniem. Lūdziet, dalībniekus nogaršot ēdienus, koncentrējoties uz taktilājām izjūtām mutē. Izmantojiet apzīmētājus, kas atrodami iekrāsotajā kvadrātā nodaļas
beigās (31. lpp), lai palīdzētu viņiem izteikties. Uzdodiet jautājumus: vai virsma ir gluda,
vai tā ir burbuļaina, vai konsistence ir stīgra, cieta mīksta? Kura no šīm sajūtā ir vispatīkamākā? Lūdziet grupas izvēlēties visatbilstošākos apzīmētājus un kopīgi aizpildiet formu katram ēdienam (zīm. 6.2.) Iedrošiniet viņus iedomāties divus, trīs ēdienus arlīdzīgu
taktilu konsistenci (piem: bumbierim ar līdzīgu konsistence ābolam, bet tas parasti ir
sulīgāks un graudaināks)
Ja dalībnieki ir vecāki par 12 gadiem, lūdziet viņus detalizētāk aprakstīt katra produkta tekstūru, nosakot to galvenos raksturotājus (cietība, vienmērība, vijīgums, elastība,
lipīgums, grumbuļainums, sulīgums, gumijotība u.c.) pēc tam, kad esat izskaidrojuši, vadoties pēc vārdnīcas 31. lpp. Izmantojiet konkrētus produktus, lai darītu skaidrāku apzīmētāju (piem: vijīgs kā medus, ciets kā sacietējusi maize u.c.) Lūdziet dalībniekus dot
citus piemērus piem: vijīgs kā…, ciets kā…. Vai šīs taktilās izjūtas dara ēdienu patīkamāku
vai mazāk patīkamu? Vai viens un tas pats raksturotājs, izjūta var būt patīkams vienā
ēdienā un nepatīkams – citā?
Kad visas formas ir aizpildītas, apkopojiet faktus uz tāfeles, pievēršot uzmanību tam,
kuri raksturotāji ir grupā visbiežāk lietotie un kuri - visretāk.
Ēdiens
Zaļš ābols

Taktilās izjūtas

Apraksts

virsma
青リンゴ

gluda

konsistence

sulīga, miltaina

Ēdieni ar līdzīgu konsistenci
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Zīm. 6.2. Forma iekšējo taktilo sajūtu novērtēšanai

6
Labsajūta
(pēc 12 gadu vecuma)
Beidzot izrunājiet labsajūtas konceptu, izmantojot definīciju no 34. lpp. Lai palīdzētu
to izprast, piedāvājiet mazus gabaliņus maizes bez sviesta un ar sviestu, pievēršot uzmanību tam, kā labsajūta palielinās līdz ar tauku satura palielināšanos. Šeit atsauciet
atmiņā ēdienus, kurus izmantojāt uzdevumā 6.2. un izrunā kopīgi “labsajūtas” konceptu
saistībā ar tiem. Kuri no tiem izraisa vislielāko labsajūtu?

Tauks vai liess?
(no 12 gadu vecuma)
Organizējiet sieru ar dažādu tauku saturu nogaršošanu (vislabāk, ja tie ir vietējie sieri),
lūdzot dalībniekus atzīmēt cietības un labsajūtas atšķirības.

Aprakstīt ar rokām un ar muti…
Lūdziet dalībniekus nākt klajā ar jauniem apzīmētājiem un salīdzinājumiem
(piem: kraukšķīgs ka krekeris).
Konsistence var būt…
lipīga kā medus, līmīga kā pārvārīta pasta, krēmīga kā svaigs siers, ūdeņaina,
kristālīga, kraukšķīga, cieta, elastīga, miltaina, šķiedraina, staipīga, gāzveida, gumijota, graudaina, mīksta, taukaina, ļengana, irdena, zīdaina, gluda, putu, poraina, sulīga, maiga, eļļaina, vijīga…
Temperatūra var būt…
ledaina kā saldētai sulai, auksta kā saldējumam, silta, karsta, verdoša…
Virsma var būt…
raupja, gluda, mataina, ar burbuļiem, rievota, ar izciļņiem….
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7 Garša
Garša, tāpat kā smarža piedāvā mums informāciju par ēdiena ķīmisko sastāvu, izmantojot īpašus receptorus, kas atbild uz ķīmiskiem stimuliem, sūtot ar to palīdzību ziņu
smadzenēm, noteiktu molekulu kopienu klātbūtnē. Garšas receptori, kas izvietoti uz
mēles un viscaur mutes dobumā, jūtīgi reaģē uz noteiktām vielām, kā cukurs, proteīni
un sāls. Salīdzinot ar ožu, kas var noteikt simtiem tūkstošu dažādu aromātu, garša ir
nabadzīgāka maņa: tās receptori var sniegt informāciju par ierobežotu daudzumu kairinājumu, kurus pazīst kā pamatgaršas. Līdz šim brīdim ir zināms, ka ir atsevišķi receptori
saldam, sāļam, umami (gaļas buljona garša), rūgtam, skābam un visbeidzot treknam,
kas ir pats jaunākais atklājums. Ne visas garšas mēs novērtējam vienādi. Lielākajā vairumā gadījumu salds, sāļš un umami, kas ir saistīti ar dzīvībai būtiskām molekulām
(ar cukuriem, nātriju un aminoskābēm) tiek asociēti ar kaut ko patīkamu un garšīgu.
Mēs parasti dodam priekšroku šādām garšām un esam iemācījušies tās pieņemt kopš
bērnības. Gandrīz tas pats attiecas uz taukiem, kas piedāvā lieliskas taktilās izjūtas un
augstu enerģijas līmeni. Šī enerģija bija būtiska izdzīvošanai pagātnē, kad ēdiena bija
nepietiekami.
Skābs un rūgts, turpretī, tiek saistīts ar toksiskajām vielām: alkoloīdiem vai bojātu ēdienu un instinktīvi tiek noraidīts. Mēs iemācāmies šīs sajūtas novērtēt tikai pēc kārtīgas
maņu jeb sensorās izglītības.
Organisms bieži plāno, kādas pārtikas vielas tam ir nepieciešamas, izjūtot vilkmi pēc tā
vai cita baudījuma, kas saistās ar garšu. Tā piemēram, vēlme pēc sāļa ēdiena palielinās
karstā laikā, kad ķermenis svīst un tam ir nepieciešams lielāks daudzums nātrija.
Garšu uztveres līmenis ir ļoti atšķirīgs dažādiem cilvēkiem, tas atkarīgs kā no iekšējiem
faktoriem, tā no ārējiem, piem: no ieraduma. Tā piemēram cukura un hinīna garšas uztvere jūtīgums var variēties no 1 līdz 500 atkarībā no indivīda.
Tāpat kā smaržasreceptori, arī garšas receptori var nogurt un to jūtīguma slieksnis palielinās, ja tos pārāk stimulē. Tāpēc nav ieteicams pārmērīgi salds vai sāļš ēdiens, jo tas
var nogurdināt šīs garšas uztveres receptorus, un to jūtīgums samazinās, iesaistot mūs
nebeidzamā lokā, kas liek mums vēl vairāk saldināt vai sālīt ēdienu, lai receptori spētu
to uztvert. Liels saldināta ēdiena patēriņš var izraisīt arī zobu bojāšanos un lieko svaru,
no kura cieš liela daļa mūsu sabiedrības. Savukārt ēdienkarte, kas ir pārāk bagāta ar sāli
var izraisīt paaugstināta asinsspiediena draudus.

Uzdevums 7.1. Atpazīt četras pamatgaršas
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(Visiem vecumiem)
Šis uzdevums palīdz dalībniekiem atpazīt četras pamatgaršas (salds, sāļš, rūgts un
skābs), kā arī nošķirt garšu no citām maņām, īpaši no smaržas. Smarža vienmēr ir
blakus faktors garšas uztverē, tieši tāpēc arī tiek izmantots apzīmējums “flavor”, kas
apzīmē aromātus saistītus ar garšu – piem: riekstu “flavor”, kafijas “flavor” u.c.
Ar jaunāka gada gājuma bērniem, koncentrējieties uz dažādu garšu atpazīšanu un sasaistiet to ar bieži ēstiem ēdieniem. Ja bērni vēl nemāk rakstīt, apzīmējiet ēdienus ar
noteiktu zīmi un izrunājiet mutiski bērnu novērojumus uz lielas papīra lapas.
Vecumā no 10 līdz 12 gadiem varētu būt interesanti salīdzināt katra individuālo garšas
jūtīgumu un sasaistīt to ar individulājiem ēšanas paradumiem, tā norādot uz attiecībām
starp ēdieniem, kam bērni dod priekšroku un katra individuālo jūtīgumu.

7
Materiāli:
Nogaršošanai mēs iesakām izmantot divus dažādus šķīdumu komplektus, atkarībā,
kāds ir dalībnieku vecums.
Šķīdumi jaunāka vecuma bērniem (līdz 12 gadu veciem)
• 1 izspiesta citrona sula
• 1 tējkarote sāls
• 4 tējkarotes cukura
• 1 tējkarote šķīstošās kafijas
Šķīdumi vecākiem bērniem (12gadīgiem un vecākiem)
Šādas devas izmanto arī pārbaudot topošos profesionālos degustatorus, lai noteiktu
viņu personīgo garšu jūtīgumu.
• 20 g saharozes
• 2 g nātrija
• 0.7. g citronskābes
• 0.8. g kafeīna
Visiem pārbaudījumiem:
• 5 mērkrūzes, 1,5 l katra
• 5 litri minerālūdens bez gāzes, garšas un ideālā variantā bez hlora
• 4 lielas karotes maisīšanai
• 5 vienreizlietojamās glāzes katram dalībniekam
• uzlīmes
• papīrs un zīmuļi
• Tāfeles vai papīrs rezultātu apkopošanai
• Individuālā novērtējuma formas (zīm. 7.1.)

33

Metode:
• Azpīmējiet četras no mērkrūzēm ar alfabēta burtu un ievietojiet katrā no tām minētos ingredientus
• Lēnām pielejiet ūdeni, maisot, lai izveidotos vienmērīgs šķidrums bez nogulsnēm
• Piepildiet piekto mērkrūzi tikai ar ūdeni
• Izdaliet katram no dalībniekiem četras vienreizlietojamās krūzes apzīmētas ar attiecīgi tādiem pašiem burtiem kā mērkrūzes. Iedaliet katram vēl vienu krūzi bez
apzīmējuma. Tajā ielejiet ūdeni.
• Ielejiet mazliet šķīduma attiecīgi apzīmetajās krūzēs.
• Lūdziet dalībniekus nogaršot šķīdumu, atpazīt to un sajūtas intensitāti atzīmēt individuālajās formās
• Pirms katras nogaršošanas mute ir jāizskalo ar vienkāršu ūdeni
• Nobeigumā apkopojiet rezultātus, uzsverot individuālās atšķirības; vai kāds ir īpaši
jūtīgs pret rūgto? Vai kādam bija grūtības noteikt atšķirību starp saldu un sāļu?
Kādi ir šī bērna ēšanas paradumi? Vai viņa ģimenē daudz lieto sāli? Vai dalībnieki
ēd daudz saldumu? Paskaidrojiet, ka atšķirības šais rezultātos daļēji rodas no ģenētiskās iedzimtības, tomēr daļēji tos ietemē arī ēšanas paradumi.

7
Krūze

Garša

Intensitāte

A
B
C
D
Zīm. 7.1.
Forma, kurā atzīmēt garšu un tās intensitāti, četru pamatgaršu (salds, sāļš, rūgts, skābs) noteikšanas
uzdevuma laikā. Atzīmējiet izjusto intensitāti ar + viegla, ++ vidēja, +++ stipra intensitāte.

Atpazīt umami
(no 12 gadu vecuma)
Piedavājam iepazīties un atpazīt “umami” (sk. “Pie garšas pamatiem” 32. lpp.) Nogaršojiet sekojošos ēdienus norādītajā kārtībā kopā ar maziem gabaliņiem maizes:
•
•

Vienu un to pašu sieru dažādās gatavības stadijās (piem: parmezānu), sākot ar jaunāko, mazāk nogatavināto.
Dabisko sojas mērci bez glutamāta un sojas mērci, kam pievienots glutamāts.

Nogaršošanas laikā dalībnieki iemācīsies atpazīt umami garšu un tās intensitātes maiņas, saistībā ar dažādiem produktiem.
Umami garša būs visintensīvākā mākslīgajā sojas mērcē, kurai pievienots glutamāts.
Visvecākajam sieram arī būs intensīva umami garša, jo glutamāta saturs ir palielinājies
dabiskā ceļā, sieram nogatavojoties un sadaloties proteīna molekulām.
Paskaidrojiet, ka dabā umami nekad nepastāv kā atsevišķa garša, bet vienmēr kombinācijā ar citām garšām, visbiežāk savienojumā ar sāļā izjūtu,ar kuru bieži umami tiek
jaukts. Nogaršojot sojas mērci un sieru parādās dažādas garšas un smaržas kombinācijas. Pievēršiet dalībnieku uzmanību to intensitātei un tam, cik patīkama ir garša atkarībā
no produkta kvalitātes.
Lai pabeigtu izmeklēšanu, lūdziet dalībniekiem savos ledusskapjos un pārtikas plauktos,
tāpat kā lielveikalos atrast produktus, kuru produkta aprakstā ir minēts tāds garšas
uzlabotājs, kā nātrija glutamāts (MSG). Kāpēc tas tiek pievienots industriāli ražotam
ēdienam? Ar kādām dabiskām sastāvdaļām to varētu aizvietot?
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7
Kā garša mainās
(Visiem vecumiem)
Izvēlieties dažus vietējos augļus un dārzeņus, kurus var ēst zaļus un, kuros sastopamās
garšas pārstāvētu iepriekšējos uzdevumos pieminētās. Ja nav pārstāvēts sāļums pārāk
neuztraucaties.
Nomazgājiet, nomizojiet un sagriežiet augļus un dārzeņus gabaliņos, tā, lai katrs no dalībniekiem dabūtu dažus gabaliņos no katra veida. Sadaliet paraugus pa šķīvjiem, vadoties pēc dominējošās garšas. Atstājiet kādu augli un dārzeņi no katra veida nesagrieztu,
veselu, lai varētu to dalībniekiem nodemonstrēt. Tas palīdzēs viņiem iešifrēt izjusto garšu atmiņā. Sāciet augļu un dārzeņu nogaršošanu un lūdziet dalībniekus raksturot savas
sajūtas. Atgādieniet viņiem, ka iekšējās mutes smaržas, taktilās (konsistence) un sāpju
(pikantās) izjūtas tiek uztvertas kopā ar garšas izjūtām. Lūdziet dalībniekus mēģināt
izolēt un noteikt patieso produkta garšu (tālākiem uzdevumiem sk. uzd. 9.1.2. un 9.1.3.)
Tad atkārtojiet nogaršošanu ar sāļo mērci (kā piem: eļļu un sāli) dārzeņiem un saldo
mērci (kā piem: medus un citronu sula) augļiem.
Dalībniekiem vecumā no 10 līdz 12 gadiem, apspriediet dažādos uzdevumu rezultātos,
uzdodot tos jautājumus, kurus jau izmantojām iepriekš. Vēršiet dalībnieku uzmanību uz
garšvielu lomu (sāls, cukura, etiķis, citrona sula) un to faktu, ka tās gan uzlabo garšu,
gan maina tās, apspiežot īsto ēdiena aromātu un mazinot mūsu garšas jūtīgumu.
Nobeigumā sagatavojiet lielu plakātu, veltītu vietējiem augļiem un dārzeņiem, sagrupētiem pēc to garšas raksturojuma, atzīmējot uz plakāta arī receptes, kuras dalībnieki ir
atnesuši no mājām vai, kuras ir radušās nodarbību laikā.
Kam dodam priekšroku?
(no 7 gadu vecums)
Sarindojiet tos ēdienus, kas vizbiežāk ir sastopami mājās un skolā, no vismīļākā līdz
vismazāk mīļajam, vadoties pēc to garšas. Kāda garša ir saraksta augšā? Kāda – pašā
apakšā?
Temperatūras ietekme uz garšu
(no 12 gadu vecuma)
Skābuma jūtīgums daudz nemainās mainoties produkta temperatūrai. Turpretī jūtīgums pret sāli saasinās lineāri un salduma jūtīgums palielinās lēcienveidīgi, temperatūrai kāpjot. Rūgtums labāk ir sajūtams zemākās temperatūrās vai ap 37 °C.
Šos faktus viegli var pārbaudīt virtuvē. Saldējums piemēram tiek vairāk saldināts kā
karsts dzēriens, jo aukstums minimalizē cukura saldinošās spējas un nesaldināta ledus tēja liekas rūgtāka kā karsta. Ļaujiet grupai nogaršot saldo, sāļu, rūgto un skābu
šķīdumu trīs dažādās temperatūrās ( 5° C, 20 ° C, 40 °C). Šķīdumus sagatavojiet, kā
minēts augstāk minētajā uzdevumā. Kura no garšām visvairāk mainās, mainoties temperatūrai? Kuras garšas izjūta mazinās temperatūrai palielinoties? Lūdziet dalībniekus
nosaukt kādus ēdienus un dzērienus, kuru pievilcība mainās, mainoties temperatūrai.
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7
Uzdevums 7.2. Salduma uztveres līmeņa novērtējums
(no 12 gadu vecuma)
Šajā uzdevumā mēs atgriežamies pie tēmas, par individuālo garšas sajūtu, koncentrējoties uz salduma izjūtu un paplašinot mūsu tēmu, apskatot arī iepriekšējās pieredzes
tēmu. Garšas sajūtas slieksnis katram cilvēkam var būt atšķirīgs. Tieši tāpēc daži cilvēki
uzskata, ka tas vai cits ēdiens ir bezgaršīgs un citi, ka tas ir pārsālīts, kamēr trešajam tas
liksies ļoti garšīgs. Uzveriet atkal ēšanas paradumu ietekmi uz garšas sajūtām, uzverot,
ka tiem, kas ēd daudz industriāli ražota ēdiena, kā piemēram: iepakotās uzkodas, garšas
izjūta pasliktinās.
Materiāli:
• 100 g cukura
• 6 litri zemas pakāpes mineralizācijas minerālā ūdens
• Viena pipete vai šļirce ar 25 cc ietilpību
• 10 mazas tasītes katram dalībniekam
• 9 vienāda izmēra pudeles
• 1 krūka
• 1 liela karote
• uzlīmes
• papīrs, zīmuļi, individuālās novērtēšanas formas (zīm. 7.2.)
• Tāfele vai balts papīrs rezultātu apkopošanai
Metode:
• Pagatavojiet šķidrumus ar lielāku koncentrātu; Sagatavojiet pamatšķīdumu krūkā,
izšķīdinot 100 g cukura 1 litrā ūdens. Piepildiet 9 pudeles ar 500 ml ūdens. Izmantojot pipeti vai šļirci noņemt 2.5.cc no pirmās pudeles un aizvietojiet to ar pamata
šķīdumu. Turpiniet ar pārējām pudelēm, noņemot no tām attiecīgi 5, 7.5., 12.5.,
15 un 22.5 cc ūdens un aizvietojot to ar tādu pašu daudzumu pamatšķīduma no
krūkas. Jūs būsiet ieguvuši deviņus šķīdumus ar augošu koncentrāta intensitātes
pakāpi – 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 un 4.5 grami koncentrēta uz litru. Sanumurējiet
pudeles augošā secībā, vadoties no koncentrēta sastāva, no 1 līdz 9.
Sanumurējiet krūzes no 0 līdz 9. Piepildiet krūzi ar numuru 0 ar tīru ūdeni un pārējās ar
attiecīgajiem šķidrumiem. Nogaršojiet visus šķidrumus pēc kārtas. Nogaršotājiem jābūt
informētiem tikai par to, ka tajā krūzē ir tīrs ūdens. Pārējie šķīdumu garšas viņiem ir
jāuzmin un jāizpilda pievienotā forma.
Uzdevuma noslēgumā apspriediet rezultātus un saklasificējiet individuālos uztveres
sliekšņus. Pārrunājiet par saistībustarp iegūtajiem faktiem un ikdienas ēdiena izvēlēm.
Kurš ir “vissaldākais” grupas dalībnieks? Kādi ir viņa vai viņas ēšanas paradumi?
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Parauga nr.

Garšas nosaukums

Intensitāte

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zīm. 7.2. Individuālā forma saldas garšas uztveres sliekšņa noteikšanai. Paraugs 0 ir
tīrs ūdens. Kolonnā ar nosaukumu “garšas nosaukums” ierakstiet 0, ja šķīduma garša
neatšķiras no 0 krūzez šķīduma vai “?” ja garša nav nosakāma. Ja garša ir skaidri atpazīstama, ierakstiet tās nosaukumu.

Sāļa un rūgta garšas sliekšņa noteikšana
(No 10 gadu vecuma - sāļais tests, no 12 gadu vecuma – rūgtais tests)
Uzdevumu 7.2. var atkārtot, šoreiz tikai nosaukto uztveres slieksni rūgtam un sāļam.
Sekojiet tām pašām instrukcijām, lai sagatavotu šķīdumus. Pagatavojiet pamatšķīdumu
ar 20 gramiem nātrija hlorīda sāļam vai 5 gramiem kafeīna rūgtam.
Tiks iegūti sekojoši koncentrāti:
Sāļš: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 grami/uz litru
Rūgts: 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.225 grami/uz litru
Tas, ka skābajai garšai šķīdums ir daudz vājāks kā saldajai un sāļajai garšai ir tādēļ, ka
skābās garšas uzdevums dabiskajā vidē ir signalizēt par ēdiens toksiskumu un tādejādi
skābumu mēs uztveram daudz sakāpinātāk kā citas garšas.
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7
Salds kā...
• auglis
(visiem vecumiem)
Organizējiet svaigo un žāvēto augļu ar dažādu cukura sastāvu nogaršošanu. Novērtējiet
to labsajūtu, ko tie sniedz saistībā ar to salduma pakāpi.
(no 12 gadu vecuma)
Kā mainās augļa salduma pakāpe nogatavošanās laikā? Salīdziniet vienu un to pašu
augli dažādās gatavības pakāpēs. Šis uzdevums var būt sākuma punkts ceļojumam,
kas aptvertu visas stadijas no stādīšanas, caur kultivēšanu, novākšanu un uzglabāšanu,
laukos, augļu dārzos un siltumnīcās.
• saldinātāji…
(no 12 gadu vecuma)
Savāciet vairākus dabīgos saldinātājus (baltais cukurs, brūnais cukurs, melases sīrups,
medus, kļavu sīrups) Salīdziniet to smaržu un garšu – “flavor” garšu testā un apspriežot šo saldinātāju iespējamo izmantošanu virtuvē. Izpētiet to izcelsmi un kā tos ražo.
Izgatavojiet lielu plakātu, apkopojot visu informāciju. Līdzīgu uzdevumu var veikt ar sāls
dažādiem veidiem (jūras sāls, akmeņsāls u.c.)

Aprakstīt ar muti...
Lūdziet dalībniekus nākt klajā ar apzīmētājiem un salīdzinājumiem (piem: skābs
kā citrona sula u.c.)
Garša var būt…
garšīga, garda, slikta vai laba, vienkārša vai sarežģīta, patīkama vai nepatīkama,
stipra vai vāja, intensīva, izteikta vai vāji jūtama, izsmalcināta…
Garša var…
aizklāt, slēpt, dominēt, atjaunot, iznīcināt, iekskaut citu garšu…
Ēdiens atkarība no tās vai citas garšas dominantes var būt…
rūgts, skābs, ass, dzelošs, sīvs, sāļš, marinēts, salds, cukurots, pārsaldināts, bagātīgs, sātīgs …
Ēdiena garša, atkarībā no tā, cik labi ir sakombinētas dažādas garšas, var būt…
izsmalcināta vai raupja, vienkārša vai izsmalcināta, delikāta, strukturēta..
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8 Dzirde
Tāpat kā acs pārveido elektromagnētiskos gaismas viļņus nervu impulsos, tāpat auss
ir spējīga pārveidot mehaniskos skaņas viļņus skaņas informācijā. Skaņas viļņi rodas,
kad saspiestās gaisa molekulas spiežas pret blakus molekulām, radot vibrācijas. Ēšanas
laikā, skaņu stimuli bagātina sensoro informāciju, kuru smadzenes saņem par ēdienu.
Stimuli var būt iekšēji un ārēji. Pirmais (kurš rodas mums kožļājot) kopā ar taktilajām
izjūtām ir veltīts tam, lai smadzenes novērtētu ēdiena sastāvu. Kožļājot piemēram svaiga maize rada mazāk trokšņa kā čipsis vai maizes salmiņš un svaigi dārzeņi rada vairāk
trokšņa kā vārītie, tvaicētie vai ceptie. Mēs patiesībā pievēršam vairāk uzmanības šiem
audido signāliem kā taktilajām izjūtām mutē. Tas pierādījās eksperimenta laikā, kur cilvēkiem lika austiņās klausīties ierakstā, kurā bija dzirdams, kā viņi paši čipsus, paralēli
liekot viņiem patiešām ēst čipsus. Skaņu falsificējot, varēja panākt eksperimenta dalībnieka labsajūtas palielināšanos, liekot viņam domāt, ka viņš ēd labāku čipsi kā iepriekš.
Kaut tas tā nebija.
Ārējie impulsi, kas nav tieši saistīti ar ēdienu, kā mūzika un balsis, arī var spēcīgi ietekmēt mūsu ēdiena izvēli. Padomājiet kaut vai par fona mūziku lielveikalos un restorānos,
kurs mērķis ir padarīt mūsu piedzīvojumu patīkamāku un iedrošināt mūs veikt vairāk
pirkumu. Ēdienreizes laikā skaļi un ilgi ārējie audiostimuli var traucēt citām sensorajām
sajūtām. Ēšana ļoti trokšņainā vietā, piemēram, pazemina garšas jūtīgumu un kavē to,
ka ēdiens tiek pilnībā izbaudīts. No otras puses, ja maltītes laikā fonā skan patīkama
mūzika, tā var uzlabot apetīti un veicināt gremošanu.
Uzdevums 8.1. Plaukšķis vai kraukšķis? Atpazīsti ēdienu pēc tā skaņas.
(visiem vecumiem)
Dažādi ēdieni rada dažādas skaņas atkarībā pēc to konsistences – sastāva.
Vai mēs pazīstam ēdiena skaņas? Šis uzdevums trennēs mūsu skaņu apziņu.
Materiāli:
• Ēdieni ar dažādu konsistenci (svaigi un tvaicēti vai vārīti dārzeņi, maizes salmiņi,
kartupeļu čipsi, krekeri, cepumi u.c.)
• Lentas vai audums ar kuru aizsiet dalībniekiem acis
• Mikrofons statīvā un pastiprinātāji (neobligāts)
• Papīrs un zīmuļi
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Metode
• Nogaršojiet mazu gabaliņu no katra ēdiena. Lūdziet dalībniekus pievērst uzmanību
skaņām, kas rodas nokožot ēdienu un pēc tam kožļājot, kad jau ir izdalījies vairāk
siekalu samīkstinājusi ēdienu un mainījusi tā konsistenci.
• Aizsieniet dalībniekiem acis
• Pēc kārtas, atsieniet vienam no dalībniekiem acis un iedodiet viņam gabaliņu kāda
ēdiena. Tad lūdziet viņu skaļi kožļāt pie mikrafona, ja tāds tiek izmantots vai neaizverot muti, lai skaņas būtu labāk dzirdamas. Pārējie joprojām aizsietām acīm mēģina
uzminēt, kādu ēdienu viņš vai viņa kožļā. Pēc tam uz mirkli lūdziet viņus noņemt acu
apsējus, lai viņi varētu ierakstīt ēdiena nosaukumu tabulā, kā arī onomatopoētiskos
vārdus, dzirdētās skaņas raksturojumam.
• Nobeigumā atklājiet visus noslēpumainos ēdienus un kopīgi izpētiet iegūtos rezultātus. Kādas skaņas noteica, ka tas ir tas vai cits ēdiens? Kurš ir vislabākais skaņu
atpazinējs grupā? Vai skaņu apraksti atšķiras?

8
Skaņu imitēšana
(Visiem vecumiem)
Organizējiet sacensību, lai redzētu, kurš vislabāk prot imitēt skaņas un trokšņus, kas
saistās ar ēdienu. Kurš vislabāk prot atdarināt kartupeļu čipsa skaņu? Kurš prot atdarināt kafijas automātu? Parasti, blendera, kurš strādā vislielākajā ātrumā, skaņas atdarināšana, rada lielu jautrību. .
Onomatopoētiskā dziesma
(no 4 līdz 7 gadiem)
Lūdziet jaunākos bērnus idzomāt dziesmu par ēdiena onomatopoētiku, piem: āboli
saka:, maize saka: …., piens saka:….

Uzdevums 8.2. Ārējo trokšņu ietekme
(no 8 gadu vecuma)
Šis uzdevums ir paredzēts, lai pievērstu uzmanību trokšņa piesārņojumam mums visapkārt. Ēšana pārāk trokšņainā vidē var jūtami pasliktināt mūsu sensorās sistēmas
jūtīgumu, tādejādi mazinot iespēju pilnībā izbaudīt ēdienu.
Materiāli
• 2 – 3 radioaparāti vai mūzikas iekārtas
• Ēdiens vai uzkoda, kas garšo visiem dalībniekiem
• Šķīvji, salvetes, glāzes, galda piederumi, minerālais ūdens
• Papīrs un zīmuļi
• Tāfele vai balts papīrs, kur apkopot rezultātus
Metode:
• Uzlieciet ēdienu uz šķīvja, sadalot to divās vienādās porcijās
• Ieslēdziet vairākus radio vai CD atskaņotājus vienlaicīgi, radot skaņu kakafoniju.
Lūdziet dalībniekus apēst pirmo ēdiena porciju.
• Kad visi ir apēduši pirmo porciju, izslēdziet aparātus un lūdziet ievērot pilnīgu klusumu. Uzaiciniet dalībniekus apēst otru ēdiena porciju.
• Apkopojiet iespaidus. Kurā gadījumā dalībnieki labāk izjuta ēdienu? Vai ēdot klusumā, dalībnieki uztvēra kādas ēdiena nianses, kuras nebija iespējams uztvert pirmajā
uzdevuma daļā?
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Ēdināšanas vietu trokšņi
(no 7 gadu vecuma)
Dodieties uz vietu, kur ēdiens tiek ražots vai patērēts (virtuve, kafetērija, restorāns, ātro
uzkodu restorāns, lielveikals, konditoreju, fabriku u.c.) un ierakstiet tur dažādus trokšņus: kafijas aparātu skaņu, karsētāja skaņu izlaižot gāzi, blendera skaņu u.c. Atskaņojiet
šīs skaņas dalībniekiem un lūdziet viņus tās atpazīt. Vai viņiem ir kādas vārdu idejas, lai
aprakstītu šos trokšņus?
Jaunākiem bērniem lūdziet atdarināt skaņas tiklīdz viņi tās noklausās.
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Trokšņa piesārņojums
(no 12 gadu vecuma)
Uzdodiet dalībniekiem izmeklēt un atklāt trokšņa piesārņojumu apkārtējā vidē. Kādas
kaitinošas skaņas var dzirdēt dienas laikā? Kādas skaņas ir patīkamas? Lūdziet dalībniekiem uzzīmēt skaņu dienasgrāmatu ar komentāriem un kopīgi to apspriežiet. Turpinot
uzdevumu, sastādiet sarakstu ar cilvēka darbībām, kas rada īpaši skaļas un kaitinošas
skaņas.

Aprakstīt ar ausīm…
Lūdziet dalībniekus nākt klajā ar vārdiem un skaņām, kuras rodas ēdot vai, ka sir tipiskas vietām, kur ražo ēdienu vai, kur ēdienu ēd…
Skaņa var būt…
skaidra, neskaidra, kristāliska, spalga, aizsmakusi, patīkama, nepatīkama, vibrējoša,
mīksta, cieta, griezīga, skaļa, zema, spēcīga, vāja, vārga, dūmakaina, tikko dzirdama,
apspiesta..
Troksnis var būt…
apdullinošs, kaitinošs, milzīgs
Skaņas un trokšņi, kurus rada tieši ēdiens…
popkorna paukšķēšana, karstas zupas strebšana, ēdiena, kas cepās čurkstēšana, kukurūzas pārslu pienā kraukšķēšana, dzirkstoša dzēriena šņākšana, vāroša ūdens burbuļošana…
Skaņas un trokšņi, kas ir tipiski vietām, kur gatavo un ēd ēdienu…
tvaika katla vai tējkannas svilpšana, tvaika elšana paceļot katla vāku, laika mērītāja
zvanīšana, kafijas aparāta burbuļošana vai šņākšana, elektrisko iekārtu zunoņa…
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Apzināta multisensorā uztvere
9.1 Sajūtu sajaukšanās
Uztveres izveides process smadzenēs ir multisensors process. Pēc sajūtu stimulu saņemšanas, tie iziet cauri vairākiem nervu centriem pirms nokļūst smadzeņu garozā, ļoti
nozīmīgā smadzeņu daļā, ka sir atbildīga par atmiņām, koncentrēšanos, domām, valodu
un apziņu. Smadzeņu garoza iedalās vairākās “nodaļās”, katra no kurām ir atbildīga par
atsevišķas maņas stimula interpretāciju. Lai gan nošķirti smadzeņu garozā, atsevišķu
maņu stimuli tomēr var sajaukties pa ceļam no uztveres orgāna līdz smadzeņu garozai, kura laikā viņi tiek izjaukti un tad atkal apkopoti. Tieši tāpēc tai laikā, kad veidojas
uztvere, var notikt, ka mūsu garšas vai smaržas uztvērumus ietekmē redze vai dzirde.
Tas izskaidro atsevišķus uztveres fenomenus, kā piemēram, to, ka cilvēki spēj kaut ko
sasmaržot spilgti nokrāsotā pudelītē kaut arī tajā nekas nav iekšā. Sajaukšanās paspilgtinās briesmu mirkļos. Slikta, visādi citādi izskatīga gaļas gabala, smarža saasina arī citus
maņu orgānu stimulus.
Notiek sajaukšanās arī katrā no maņām. Garšai, labs piemērs ir nātrija glutamāts (atbildīgs kā mēs uzzinājām par umami garšu), kurš paņem sāls uztveri un pārvērš to
par rūgtā uztveri. Tāpat sāļums mazina rūgtumu, un skābums padara mūs salduma
jūtīgākus, un saldais mazina rūgtuma un skābuma uztveri. Tāpēc karote džema, kas
apēsta pēc karotes ar citrona sulu, garšos saldāk, un nesaldinātas kafijas skābums vai
nesaldinātas augļus sulas rūgtums šķitīs mazāks pēc apēstas saldas kūkas vai cepuma.
Līdzīgas intensitātes garšu sajaukums parasti ir vājāks kā gadījumā, ja tiek nogaršota
viena garša, izņemot gadījumu, kad viena garša ārkārtīgi dominē. Šajā gadījumā cita,
vājāka garša var kalpot kā līdzvara atjaunotāja, kas notiek gadījumos, kad šķipsniņu sāls
pievieno kūkas mīklai vai šķipsniņu cukura sautējumam.
Garšu, redzi un dzirdi var daļēji “samulsināt” pavadošie stimuli, bet smarža nav īpaši
pakļāvīga ietekmēm no malas. Tas nav pārsteidzoši, ja atceramies, ka smaržas viena no
pamatfunkcijām ir brīdināt mūs par briesmām, kas tuvojas. Tādēļ mēs spējam uztvert
deguma smaržu un pārsvarā gadījumu arī to atcerēties, pat ja mēs esam iegrimuši lasīšanā vai atrodamies īpāsi trokšņainā telpā.
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Uzdevum 9.1.1 Redzes un ožas sajaukšanās
(no 7 gadu vecuma)
Šajā uzdevumā būs jānovērtē labsajūta, ko sniedz divi vienādi ēdieni, kam ir atšķirīgas
krāsas. Šis uzdevums atgādinās dalībniekiem, cik nozīmīga ir krāsa mūsu ēdiena uztverē
un kā tā ietekmē to, cik ēdiens mums liekas kārdinošs.
Materiāli:
• 2 viena veida piena pakas
• 2 paciņas ar ēdiena krāsvielu bez smaržas – viena dzeltena vai oranža un viena zila
• 3 caurspīdīgas krūkas, mērtrauki
• 2 litri ar minerālūdeni bez garšas
• 4 glāzes nogaršošanai katram dalībniekam
• 2 karotes maisīšanai
• papīra salvetes
• papīrs, zīmuļi, individuālā novērtējuma formas (zīm. 9.1.)
• Tāfele vai liels papīrs rezultātu apkopošanai
Metode:
• Sadaliet pienu pa trīs krūkām. Iekrāsojiet vienu no tiem dzeltenu vai oranžu un
vienu – zilu. Ja lietojat pulverveida krāsu, tad vispirms pulveri iemaisiet mazumiņā
piena un tad pievienojiet visam šķīdumam, lai izvairītos no kunkuļiem. Kārtīgi izmaisiet. Atzīmējiet katru krūku ar alfabēta burtu.
• Atzīmējiet tos pašus burtus uz dalībnieku glāzēm. Vienu atstājiet bez burta un tajā
ielejiet ūdeni. Ielejiet mazliet krāsotā piena pārējās glāzēs.
• Lūdziet dalībniekus nogaršot dzērienus pa kārtai, pirms katras nākošās nogaršošanas, izskalojot muti ar ūdeni. Lūdziet, lai viņi izpilda formu, atzīmējot kopīgo un
atšķirīgo un atzīmējot savu iemīļotāko veidu.
• Pēc tam, kad nogaršošana ir beigusies, atklājiet, ka šķidrumiem ir identiska garša un
smarža, un vienīgā atšķirība ir krāsa. Vai dalībnieki apzinājās šo optisko ilūziju? Kura
krāsa likās vispievilcīgākā un, kura – vismazāk pievilcīgā?
Paraugs

Izskats

smarža

garša

aromāts mutē

konsistnece

A
B
C
Man vislabāk patika šķidrums………….........			

jo ....................…………….

Zīm. 9.1. Individuālā novērtēšanas forma, kas domāta krāsas ietekmes noteikšanai ēdiena uztverē.
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Uzdevums 9.1.2. Konsistences, sastāva ietekme garšas uztverē.
(no 7 gadu vecuma)
Šis uzdevums piierāda, ka kraukšķīgs ēdiens mums vienmēr liekas garšīgāks kā ēdiens
ar tādu pašu garšu, bet mīkstāku sastāvu.
Kraukšķīgums ir ēdiena raksturotājs uzvarētājs. Tas eksistē kā sinonīms svaigumam un
rosina mūs ēst vairāk, jo mutē ēdot kraukšķīgu ēdienu izstrādājas vairāk siekalu, mehānisms, kas rosina apetīti. Tāds ēdiens arī palīdz mazināt trauksmi.
Materiāli:
• Maizes šķēles, kur puse maize sir grauzdēta un otra puse – nē. Ir svarīgi uzdevuma
veiksmīgai norisei, lai visas maizes šķēles nāktu no viena un tā paša kukuļa. Jāatšķiras tikai konsistencei. Ļaujiet grauzdētai maizei atdzist, lai bas būtu vienādā
temperatūrā. Izvairieties nomaizes piededzināšanas, jo pat niecīgs piedegums var
traucēt šai uzdevumā.
• 1 kastīte džema vai burciņa ievārījuma.
Metode:
• uzsmērējiet džemu vai ievārījumu gan uz grauzdētās, gan uz negrauzdētās maizes
un sadalītu mazos gabaliņos, pasniedziet tās dalībniekiem nogaršot. Lūdziet viņus
izvērtēt tās sajūtas, kas viņiem rodas. Jautājiet, kurš džems vai ievārījums viņiem
garšoja labāk. Atklājiet tikai vēlāk, ka ievārījums jeb džems ir tikai viena veida.

Uzdevums 9.1.3. Atpazīt “flavor” (smaržu un garšu): nogaršot ar un bez ožas
(no 7 gadu vecuma)
Šis uzdevums palīdz dalībniekiem atdalīt dažādās sajūtas, kas veido “flavor”, sadalot tos
tajās trīs sastāvdaļās, kas to veido: garšas stimuli, ārējie ožas stimuli un iekšējie ožas
stimuli (jeb aromāts, kas tiek uztverts mutē).
Materiāli:
• 2 vienas un tā paša augļa šķirnes (āboli, bumbieri, ķirši u.c. – ideālā variantā vietējie)
vienādā gatavības pakāpē un temperatūrā
• mazi šķīvji, dakšiņas, naži augļu sagriešanai
• glāzes un ūdens mutes skalošanai
• papīra salvetes
• papīrs un zīmuļi, tāfele jeb liels papīrs rezultātu apkopošanai

44

Metode:
Paraugu sagatavošana
• Nomazgājiet augli. Apzīmējiet katru šķīrni ar savu burtu. Saglabājiet dažus augļus
veselus un pārējos sagriežiet, paturot katru šķirni atsevišķi un nemizojot. Sadaliet
abu šķirņu augļus pa dažādiem šķīvjiem un iedodiet katram dalībniekam 4 gabali-
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ņus no katras augļa šķirnes. Pārliecinieties, ka katram no viņiem ir glāze ūdens un
papīra salvetes.
Tikai garšas stimulu uztveršana
• Lūdziet dalībniekus nogaršot augļus, aizspiežot degunus. Vai viņi spēj noteikt atšķirību starp abām šķirnēm? Uzsveriet, ka šai gadījumā joprojām darbojas gan garša,
gan taktilās izjūtas un garšu un augļa konsistenci ir iespējams uztvert.
Tikai ārēju ožas faktoru uztvere
• Lūdziet dalībniekus pasmaržot abu šķirņu augļus, izmantojot tehniku, kuru viņi apguva uzdevumā 5.1. Vai viņi spēj noteikt atšķirību tikai pēc smaržas, nenogaršojot
augli?
Iekšejā aromāta uztvere
• Lūdziet dalībniekus atkal nogaršot augļus, šoreiz ar atvērtu degunu. Iekšējo aromātu mutē vislabāk var sajust, ja kožļā ar aizvērtu muti, izelpošanas fāzē, kad gaiss
aiznes ēdiena garaiņus uz ožas epitēliju. Kādas ir atšķirības starp šīm divām smaržām – aromātiem?
• Tagad lūdziet dalībniekus koncentrēties gan uz garšu, gan uz iekšējo mutes aromātu, koncentrēties uz visiem smaržas un garšas stimuliem, kurus stimulē abi produkt.
Kurš ir labākais?
• Visas nogaršošanas laikā apkopojiet dalībnieku novērojumus uz tāfeles un kopīgi
tos pārrunājiet. Nobeigumā parādiet augļus, kādi tie izskatās nesagriezti un raksturojiet to “flavor” pāris vārdos.
Novērtēsim biodaudzveidību!
(no 7 gadu vecuma)
Izmantojiet uzdevumu 9.1.3. kā sākuma punktu diskusijai par biodaudzveidību. Uzsveriet to faktu, ka pasaulē ir desmitiem un pat simtiem viena augļa un dārzeņa šķirņu, bet
ekonomisku iemeslu dēļ, lielveikalos mēs varam atrast labi ja vienu, divas šķirnes. Uzdodiet dalībniekiem izpētīt bioloģisko daudzveidību, izpētot viena augļa vai dārzeņa pēc
iespējas vairāk šķirņu. Kādas šķirnes aug mūsu zemē? Cik daudz šķirņu ir visā pasaulē
kopumā? Cik daudz šķirņu bija pagātnē un, cik to ir tagad?
9.2 Sajūtu orķestris!
Līdz šim mirklim katrs no dalībniekiem ir apzinājies savas piecas maņas, kā tās darbojas
individuāli un kā tās ietekmē viena otru. Šis ir īstais brīdis, lai pilnībā izbaudītu nogaršošanu un tādēļ dalībnieki tiek lūgti atkal atkārtot nogaršošanas testu. Pretēji mūsu
ceļojuma sākuma punktam, kad dalībnieki izjuta un komentēja nogaršošanu balstoties savā pieredzē un emocionālajā atmiņā, tagad izpētes laikā viņi izmantos vārdus no
jaunapgūtā vārdu krājuma un kopā kā grupa varēs nonākt līdz objektīvam kvalitātes
novērtējumam. Koncentrējoties uz kopīgo un atšķirīgo savā un citu vērtējumā, dalībnieki izstrādās kritikas spējas, lai iemācītos noteikt un novērtēt ēdiena kvalitāti.
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9.2.1 Sakārtošanas spēle
(no 12 gadu vecuma)
Šis tests, kuru var saukt arī par klasifikācijas testu, sastāv no ēdienu klasifikācijas veidošanas, kas balstīta uz iepriekšpieņemtu sensoro kvalitāti (piem: saldums vai rūgtums,
kraukšķīgums u.c.) Šis ir solis vēl tuvāk apzinātam multisensorajam novērtējumam, jo
tas trennē noteikt individuālos uztvērumus un noteikt to intensitāti.
Materiāli
• 4 – 5 ēdieni katrai maņai, no vietējā ražojuma produktiem. Ēdiena var būt viena
veida (piem: dažādu šķirņu maizes, sieri u.c.) vai dažāda veida.
		
Ir svarīgi katram raksturojumam atrast produktu, kurā raksturojums ir vai nu spēcīgs vai vājš. Cietības skalai, piemēram, var izvēlēties dažādus augļus, pārstāvot arī
kādu vienu ar vairākiem dažādas gatavības pakāpes augļiem, vai dažādus vietējos
dažādas gatavības pakāpes sierus. Lai sastādītu skalu no pliekans līdz sāļš, var sākt
ar baltajiem rīsiem, tad pārvietoties pie maizes – mazāk vai vairāk sālītas, tad nāk
olīves, tad siers, dažādas gatavības pakāpes un dažādu sāls saturu. Kraukšķīguma
skala – krējuma siers, sviests, parmezans, maize, krekeri, kartupeļu čipsi utt.
• Glāzes un ūdens mutes skalošanai, mazi šķīvji un salvetes
• Papīrs, zīmuļi, individuālās novērtējuma formas (zīm. 9.3.)
• Tāfele vai papīrs rezultātu pierakstīšanai
Metode
• Vienojieties par kritērijiem, kā sakārtot ēdienu, novērtējot to ar punktiem 1 – 10,
kur 1 ir visvājākā intensitāte un 10 – vislielākā. Lūdziet dalībniekus novērtēt paraugus un sakārtot skalu, aizpildot individuālās novērtēšanas formas.
• Savāciet visas indiviuālās novērtēšanas formas un apkopojiet to grupas novērtējuma formā (zīm. 9.4.), lai iegūtu vidējo rezultātu. Nobeidziet ar dažiem būtiskiem
vārdiem.
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Raksturojums, kas tiek vērtēts (piem: pikantums)
Ēdiena nosaukums

vērtējums 1 – 10

Ēdiens 1

5.8

Ēdiens 2

7.2

............................
Zīm. 9.3. Individuālā forma ēdienu salīdzinošai novērtēšanai
Ēdiens 1

Ēdiens 2

Dalībnieks 1

5.8

7.2

Dalībnieks 2

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

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

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

...........

...........

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

Zīmējums 9.4. Individuālo rezultātu apkopošanas forma un vidējā rezultāta aprēķināšana

Vizuālā skala
(no 7 gadu vecuma)
Ar jaunākiem bērniem vieglāk ir izveidot skalu no dažādu kategoriju ingredientiem
(piem: sāļuma skalai nogaršojiet olīves, nogatavināt sieru, maizes salmiņus u.c.) Pēc
nogaršošanas un datu apkopošanas, kopīgi izveidojiet lielu plakātu ar nogaršoto ēdienu
zīmējumiem, kas sazīmēti pēc intensitātes pakāpēm.

47

9
Uzdevums 9.2.2. Kvantitatīvā - aprakstošā analīze
(no 12 gadu vecuma)
Kad ir noteiktas svarīgākie sensorie produktu raksturojumi, dalībnieki novērtē tos kvantitatīvi, nogaršoijot un piešķirot tiem atzīmes. Pārrunas pirms šī uzdevuma, palīdzētu
dalībniekiem koncentrēties uz visderīgākajiem ēdiena vērtējuma parametriem.
Materiāli
• Katram dalībniekam porcija regulāri ēstas un iemīļotas uzkodas, vai nu vietējais
produkts (sezonāls auglis, siers, maizes vai cits cepts kārums) vai arī fasēts produkts
• Mazi šķīvji, papīra salvetes, glāzes, zemas pakāpes mineralizācijas minerālūdens
mutes skalošanai
• Individuālā novērtējuma forma(zīm. 9.5.) faktu ierakstīšanai
• Tāfele vai liels papīrs, kuru var piestiprināt pie sienas, uz kura apkopot viedokļus.
Metode:
• Vispirms nodrošiniet ikvienu ar ēdiena paraugu. Atsaucotiez uz piecām maņām, noskaidrojiet kopā ar grupu raksturojumus, kas nosaka kvalitāti un vārdus ar kuriem
tos apzīmēt. Ja piem. apspriežat ābolu (zīm. 9.6.), vai tā smarža ir vairāk augļu vai
puķu? Vai garša ir skābāka vai mazāk skāba? utt. Protams raksturojumi ar kuriem
novērtēt kvalitāti, no pordukta uz produktu mainīsies.Ceptu produktu konsistences novērtējumam atbilstošs vārds būs: kraukšķīgums, bet jogurta novērtējumam
mīkstums un krēmīgums būs atbilstošāks.
• Ieviesiet skalu no 1 līdz 10, kas noteiktu patikas intensitāti, katram izvēlētajam parametram. Lūdziet dalībniekus nogaršot ēdienu, uzmanīgi definējot visus to sensoros raksturojumus, kas iepriekš tikuši definēti un lūdziet ielikt atzīmes un aizpildīt
formu (zīm. 9.5.)
• Uzzīmējiet tabulu – formu līdzīgu tai, kāda redzama šeit un pielieciet to pie tāfeles
vai sienas. Apkopojiet individuālos rezultātus, aprēķiniet vidējo rezultātu un ierakstiet to tabulā. Kuram raksturojumam ir visaugstākais rezultāts? Kāpēc? Pievēršiet
uzmanību atšķirībai starp individuālo gaumi, kuru itekmē paradumi un objektīvo
realitāti.
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Raksturojums

Ēdiens 1

Ēdiens 2

Ēdiens 3

Izskats

7.2

6.0

4.5

Smarža
Garša

8.8

8.0

6.2

8.0

4.0

6.5

Aromāts mutē

7.0

5.0

6.5

Kopējais baudījums
Konsistence

4.0

8.0

7.5

...

...

...

Zīm. 9.5. Individuālā novērtējuma forma viena vai vairāku ēdienu sensorajam novērtējumam. Šo pašu
formu var izmantot vidējo atzīmju, izrēķināto no dalībnieku iegūtajiem rezultātiem, aprēķināšanai.
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Raksturojums

Apzīmējumi

Izskats
Forma
Izmērs
Krāsa

sfēriska
liels, mazs

Virsma

Atzīmes

zaļš, sarkans, dzeltens, vienmērīga vai nevienmērīga krāsa,
intensīva, vai blāva
līdzena, bojāta no lietus vai kritiena, tārpu sagrauzta, grumbuļaina

Smarža
Medus smarža/
aromāts mutē
Jasmīna smarža/
aromāts mutē

labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10

Liepu smarža/
aromāts mutē
Aprikozes smarža/
aromāts mutē

labsajūtas skala 1- 10

Zemes smarža/
aromāts mutē

labsajūtas skala 1- 10

Tauste
Virsma
Cietība
Sulīgums
Drupenums
Kraukšķīgums

Garša
Salda garša
Skāba garša
Dzirde
Kraukšķīgums

labsajūtas skala 1- 10

gluda, grumbaina

labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10

labsajūtas skala 1- 10
labsajūtas skala 1- 10

labsajūtas skala 1- 10

Zīm. 9.6. Indiviudālās novērtēšanas formas piemērs ābola sensorajiem raksturojumiem
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9
Salīdzināt kvalitāti
(no 12 gadu vecuma)
Tests kļūst aizraujošāks, kad dažādi līdzīgi ēdieni tiek salīdzināti, kā to mēdz darīt pārtikas industrijā, kad nepieciešams optimizēt produktu.
Dažādi paraugi tiek nogaršoti, salīdzinot, piemēram trīs šķirnes piena vai trīs šķirnes
ābolu no dažādām vietām. Izmantojiet zīm. 9.5. līdzīgu formu, lai pierakstītu rezultātus
katram produkta raksturojumam. Tas var būt ļoti pamācoši, ja salīdzina piemēram svaigu
pienu ar kādu no piena pulvera izgatavotu šķidrumu.
Daudziem produktiem, kā piemēram: olīveļļai, šokolādei, sieram un kafijai, profesionāli
degustatori jau ir noteikuši un izstrādājuši sensoros parametrus. Šos datus var izmantot
kā atskaites punktus.
Šādā analītisku rezultātu salīdzināšanas gadījumā ļoti efektīgs palīglīdzeklis var būt zirnekļu grafiki tādi kā parādīti zīm. 9.7.
Katra diagramma patspoguļo sava kafijas parauga analīzi. Šajā gadījumā tika analīzēti
astoņi raksturotāji un tāpēc garfiki ir astoņstūri. Lai vienkāršotu testu, var izvēlēties
mazāku skaitu mainīgo lielumu,samazinot sensoro raksturojumu skaitu vai iznanalizējot
tikai vienu to kategoriju, kā piemēram: garšu (skābs, rūgts, sāļš, salds, umami). Tādejādi
iegūstot pentagonu vai citu formu.
Papildu paraugus var izanalizēt, iezīmējot tā formu tai pašā grafikā ar citu krāsu. Zirnekļa
grafiks dod profilam formu un ļauj to acumirklī vizualizēt. Piemēram, gadījumā ar kafijas
paraugu A (zīm. 9.7.A) uzreiz var redzēt, ka tā ir kafija ar ļoti bagātu un daudzveidīgo
sensoro profilu, bet ar diviem acīmredzamiem trūkumiem, skābums un viskozitāte, kas
uzrādās kā saspiedums grafikā. Arī rūgtums nav visai izteikts.
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9
Rūgtums
Skābums

Aromāta
daudzveidība

Aromāta
noturība

Kopums

Aromāta
intensitāte

Maigums
Viskozitāte
Rūgtums
Skābums

Aromāta
daudzveidība

Aromāta
noturība

Kopums

Maigums

Aromāta
intensitāte
Viskozitāte
Rūgtums

Skābums

Aromāta
daudzveidība

Aromāta
noturība

Kopums

Aromāta
intensitāte

Maigums
Viskozitāte

Zīm. 9.7. Trīs kafiju šķirņu analīzes zirnekļu grafiki.
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Sajūtu
maņu orgānu vārdnīca
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Anosmija – ožas sistēmas bojājums, kuru raksturo pilnīga vai daļēja smaržas sajūtas zuadēšana.
Atpazīšanas slieksnis – koncentrēšanās, kas nepieciešama, lai vielu ne tikai pamanītu, bet arī pareizi identificētu.
Drupenums – mehānisks ēdiena atribūts, kas apzīmē ēdiena tendenc sabirt daudzos mazos gabaliņos, sākot to košļāt.
Dzēlīgums – ēdiena ģeometrisks raksturojums, kas attiecas uz tādu ēdiena virsmu.
Flavor – termin, kas apzīmē kompleksu sajūtu kopumu, kas rodas no garšas, kuru
uztver garšas receptori un iekšējās smaržas, kuru uztver ožas recpetori, kas ēdiens
jau ir mutē.
Garša (kvalitāte) – sensorais ēdiena raksturojums, kas apvienojas ar vienu no sešām garšas kvalitātēm: salds, sāļš, skābs, rūgts, umami un tauki.
Garša (maņa) – maņa/sajūta, kas ir atbildīga par ķīmisko stimulu uztveršanu, kas
saistīta ar konkrētu ēdienā esošu vielu un garšas kārpiņu, kas atrodas mutē, sadarbību. Plaši izmanto, lai raksturotu kopējo ēdiena uztveri un izteiktu savas simpātijas
vai antipātijas pret to vai citu ēdienu (garšīgs, negaršīgs).
Garšas dizains – metode, ko izmanto industriālā ēdiena ražotāji. Izmantojot psiholoģiskos un emocionālos garšas uztveres efektus.
Garšīgums – vārtds var tikt lietots arī apzīmējot vispārējos taktilos ēdiena atribūtus, kas rada patiku košļāšanas laikā.
Glutamāts – aminoskābe, kas ir atbildīga par umami garšu. Nātrija glutamāta formā tā ir būtiska pārtikas piedeva, kas funkcionē kā smaržas pastiprinātāja.
Hipergeuzija – garšas sajūtas traucējums, kas izpaužas kā pārāk liels garšas jūtīgums.
Hiperosmia – ožas sajūtas traucējums, kas izpaužas kā pārāk saasināta oža.
Hipogeuzija – garšas sajūtas traucējums, kas izpaužas kā garšas sajūtas izteikta
pavājināšanās.
Iekšmutes smarža – ožas uztvere.
Konsistence – ēdiena atribūts, kas apzīmē kolektīvās izjūtas, kas rodas košļāšanas
un norīšanas laikā. Divi ēdieni ar vienādu ķīmisko sastāvu var būt atšķirīgas konsistences dēļ to molekulu atšķirīgā telpiskā izvietojuma. Piemēram kā gadījumā ar
sviestu un krējumu.
Krāsvielas – piedevas, kas maina ēdiena krāsu. Tās var būt dabiskas izcelsmes (kā
safrāns) un hlorofils (zaļš) vai mākslīgas, kā kvinolīndzeltenais (E104) vai patenta
zilais (E131).
Kraukšķīgums – ēdiena mehānisks atribūts, kas raksturo troksni, kas rodas košļājot ēdienu.

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maņa/sajūta – sistēma, kas apvieno maņu jeb sajūtu šūnas, kas reaģē uz noteikta
veida elektriskiem vai ķīmiskiem stimuliem, radot nervu stimulus, kuru uztver un
interpretē noteikta smadzeņu daļa.
Neiroplastiskums – neiroloģisks fenomens, kura rezultātā cilvēka smadzeņu morfoloģiskā un funkcionālā struktūra pārveidojas, pielāgojoties tiem stimuliem, kuriem
tā ir bijusi pakļauta gadiem.
Nocicepcija – sajūta, kas ir atbildīga apr fizisku stimulu uztveršanu, kas aktivizē
sāpju receptorus. Tai piemīt nozīmīga brīdinājuma funkcija un ir atbildīga par noteiktām sajūtām, kas nepareizi tiek traktētas kā garšas sajūtas, piem: par pikantuma
sajūtu.
Odors – sajūtu, kuru izsauc noteiktas vielas smaržas maņai.
Pikantums – sāpes izraisošs stimuls, kuru izraisa dažu ēdienu dzelošās īpašības
mutes dobumā. Piem: čilli pipars. Bieži nepareizi tiek uzskatīta par garšas sajūtu.
Redze – sajūta/maņa, kas atbildīga par vizuālo stimulu uztveršanu. Stimulus rada
elektromagnētisko gaismas viļnu, kas nokļuvuši redzes laukā un acs receptoru sadarbība. Stimulus iedala divās daļās: tajos, kas uztver krāsas, un tajos, kas uztver
mirdzumu (radiatīvo stimulu intensitāti).
Rūgts – garšas kvalitāte, kas rodas no tā, ka garšas molekulas stimulē noteiktus
garšas receptorus uz mēles. Dažreiz (be ne vienmēr) rūgtā garša liecina par toksisku vielu (piemēram – alkoīdu) klātbūtni ēdienā. Šīs garšas uztvere var mūs brīdināt
par indīgu vielu klātbūtni ēdienā.
Sajust ar muti – kopējā taktilā izjūta, ko ēdiens vai dzēriens rada mutē.
Salds – Cukura un citu saldinātāju radīta sajūta salduma receptoros, kas arodasuz
mēles.
Sāļš – garšas īpašība, kuru izsauc tas, ka nātrija sāls, kālija sāls, magnēzija vai amonjaka sāļi un pat dažas organiskās sastāvdaļas kairina sāls receptorus, kas atrodas
uz mēles.
Sāta indekss – lielums, kas nosaka ēdiena spēju apmierināt.
Sensorie receptori – membrānas proteīni spējīgi pārnest nervu stimulus kā funkciju uz ārējiem stimuliem, vai nu ķīmiskas dabas (garšas sajūta vai smarža) vai fiziskas
(redze, dzirde, tauste u.c.).
Siltuma uztvere – sajūta, kas ļauj mums novērtēt ādas temperatūru. Tas ir karstuma un aukstuma sajūtu pamats.
Skābs – garšas īpašība, kas uzrāda ūdeņraža jonu ēdienā.
Skaņa – sajūta, kuru uztver auss, kas nāk no vibrejoša objekta.
Sulīgums – Taktilās izjūtas raksturojums. Šķidruma, kas rodas kožļājot ēdienu
mutē, uztvere.

•

•
•

•
•

•
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Tauki – lipīdi, viena no galvenajām pārtikas sastāvdaļām līdzās ogļhidrātiem, minerālsāļiem un proteīniem. Tiem ir ietekme uz ēdiena konsistenci un tie palielina
ēdiena izaraisīto labsajūtu. Šobrīd mēs jau zinām, ka tauki ir arī garšas kvalitāte,
kuru uztver īpaša lipidjūtīga receptoru grupa uz mēles.
Tekstūra, faktūra (sk. konsistence).
Temperatūra – fiziskais raksturojums, kas ļoti ietekmē garšas sajūtu. Jo zemāka
temperatūra, jo mazāk intensīva ir saldā un sāļā uztvere (piem: pakusis saldējums
istabas temperatūrā liksies saldāks, kā saldējums uzreiz no saldētavas), bet rūgtā
sajūta kļūst spēcīgāk izteikta. Skābuma sajūtu temperatūras izmaiņas daudz neietekmē.
Troksnis – skaņa, īpaši tāda, kas ir pārāk skaļa un traucējoša.
Umami – garša, kura rodas specifisku mēles receptoru stimulēšanas rezultātā, kas
jūtīgi reaģē uz aminoskābju un ribonukleoīdu klātbūtni. Vārds cēlies no japāņu valodas, kas apzīmē “vircots, gaļas garša”. Umami ir garša, kas raksturo parmezāna
sieru, gaļu, sojas mērci, japāņu jūras kāpostus un garšas pastiprinātāju nātrija glutamātu.
Uztveres slieksnis – koncentrēšanās pakāpe, kas nepieciešama, lai pamanītu vielas
klātbūtni. Uztveres sliekšņi dažādiem cilvēkiem var būt ļoti atšķirīgi. Viena un tās
pašas vielas uztvere var mainīties mērogā no 1 līdz 500 atkarībā no indivīda.
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Kontakti
Mēs lūdzam ikvienu, kas ir izlasījis šo mācību grāmatu un ir organizējis vai piedalījies
ieteiktajos uzdevumos, sniegt mums atsauksmes par to, ko esat apguvuši.
• Vai uzskatāt, ka teksts un instrukcijas ir skaidri saprotami?
• Vai uzdevumi jums šķita efektīvi?
• Vai jums ir kāds padoms mums vai komentāri, kurus jūs vēlētos izteikt?
Rakstiet uz: education@slowfood.com
Lūdzu arī apmeklējit mūsu mājas lapu: www.slowfood.com
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LABS, ir pirmkārt
VESELĪGS, bet arī tāds,
kas apmierina:

acis

Lieliski, ēdīsim!

degunu

ko ēst

un
rokas

Nu, ir ļoti daudz
lietu, kas man
garšo:

ausis

kraukš

Svarīgi ir izvēlēties….ko ēst.

tam jāpadara laimīgi visi tavi mņu orgāni. Tāpat kā tavas
DOMAS un ATMIŅAS.

muti

Parunāsim
par
ĒDIENU!

Sveiks, es
esmu LĒNS

ĀZIJA

Kvalitatīvam
ēdinam jābūt
LABAM, TĪRAM
UN GODĪGAM!

VISA PASAULE

…kā arī visi
pārējie.

LABS ĒDIENS NO
MŪSU ZEMES

Tam jāciena mūsu kultūra,
tas kā mēs dzīvojam…

Par ko?

KVALITĀTI!

Mums ir
jāparunā par

Ēdiens var darīt tevi
LAIMĪGU

ĀFRIKA

kā to
izdarīt?

Es domāju,
ka es saprotu…
tikai

Stop,
stop!

čipsi, šokolādes,
cepumi un
konfektes!

LABS, TĪRS, GODĪGS

Komikss bērniem
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Ilgtspējīgs ir tāds ēdiens,kas

Bet, ko tas
nozīmē?
N ar k
o
s im
u tisk
dztīv
nielēkti i i
intensīva ekspluatācija

Dzīvnieku,
augu

NĒ

TĪRAM

īdi
Pestic
Ķīmiskais mēslojums

NĒ

tam jābūt

Nākošā ēdiena kvalitāte:

TĪRS ēdiens ir LABS
un CIENA apkārtējo
vidi, TEVI un citus:
TĪRS ir CIVILIZĒTS

NEPIESĀRŅOJOT un
NEIZMANTOJOT to savtīgi.
Tad mēs sakām, ka tas ir
ILGSTPĒJĪGS ēdiens.

Ēdiens ir TĪRS, ja tas CIENA ZEMI un
APKĀRTĒJO VIDI

NĒ KONSERVANTIEM un KRĀSVIELĀM.
NĒ pārāk garam ēdiena ceļam līdz
mūsu galdam, kas
PIESĀRŅO gan ēdienu, gan mūs pašus

STOP! Mēs
runājam par
TĪRU ĒDIENU nevis
tevi.

Jā, jā, simtreiz
jau dzirdēts –
nomazgā rokas
pirms ēšanas…
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novāca ābolus

Šito es zinu!
Gods un slava man,
		
es esmu tik
		
foršs!

TAS NAV
GODĪGI!

un par visu šo
saņēma nožēlojamus
grašus.

Trešā un pēdējā…kvalitātīvam
ēdienam ir jābūt GODĪGAM

LABI,
es redzu,
ka saprati.

Ak vai! Es labprāt teiktu,
ka tu esi īsta ķirbjagalva,
bet es esmu pacietīgs.
Mēs te runājam par
SOCIĀLO
TAISNĪGUMU.
Es nojaušu,
ka tu nezini 		
gan, kas tas ir.
Labi, ņemsi
šo 		
		
ĀBOLU
rūpējās
par to

un izaudzēja to

Viens solis, ko mēs
varam spert, lai to
mainītu,
Ir vairāk domāt par
to, kurš ražo ēdienu,
kuru ēdam.
GODĪGI nozīmē
cienīt citu darbu.

lai gan
viņš
iestādīja
šo koku

Zemnieks, kas izaudzējis šo ĀBOLU, vienmēr
ir bijis PAR ZEMU NOVĒRTĒTS.

LABS TĪRS GODĪGS
Komikss pieaugušajiem
Vai varu lūgt jūsu uzmanību uz mirkli?
Parunāsim par KVALITATĪVU ĒDIENU
un trīs prasībām, kas jāpilda, lai tas būtu kvalitatīvs
Pirmā prasiba ir
tāda, ka tam jābūt…

LABS ir tāds, kas
apmierina

L A BA M

ACIS

DEGUNU

MUTI

AUSIS

ROKAS

kraukš

LABS ir tāds, kas APMIERINA visas MAŅAS.
Mums ir par jaunu jāskolo mūsu MAŅU orgāni, lai tie atpazītu
kvalitāti caur GARŠU un SMARŽU (FLAVOR), un turpmāk vienmēr
jāliek tie lietā. FLAVOR novērtēšana un ZINĀŠANAS
ir savsatrepēji saistīti.

LABS ir mūsu kultūras
produkts….

tāpat kā CITU
KULTŪRU produkti.

LABS ir CIENĪT SEVI un CITUS.
Tām ir jābūt ikviena tiesībām.
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Otrā KVALITĀTES
ēdiena prasība
ir…

tādā
nozīmē,
ka tas
ciena
VIDI.

tam jābūt

TĪRAM…

Ēdiens ir tīrs, ja tā ražošanas vai izplatīšanas laikā netiek
piesārņoti, savtīgi izmantoti vai iztērēti dabas resursi.
Ja tas tiek ievērots,mēs
varam teikt, ka tā ir
ILGSTAMĪBA.
Lauki, kas nav
noplicināti…

…rada
labākus
rezultātus.

Dzīvnieki, kas ir
audzēti dabiskos
apstākļos…

Ražošana bez
ķīmiskajiem
piejaukumiem…

..garšo nesalīdzināmi labāk.

…nodrošina
dabigā
“flavor” saglabāšanos.

Īsāks ēdiena ceļš
līdz mūsu
galdam…

…dod mums
labāku,
svaigāku
ēdienu ar
dabiskāku
garšu.

TĪRS ir kļuvis par
OBLIGĀTU prasību:
zeme mirst! Tas nozīmē
cienīt sevi un citus.
Tam jābūt ikviena mērķim.
TĪRS ir CIVILIZĒTS!
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Trešā būtiskā prasība kvalitātes ēdienam
ir, ka tam ir jābūt
GODĪGAM

Te mēs
runājam par
SOCIĀLO
GODĪGUMU.

…par cieņu
pret STRĀDNIEKIEM un
VIŅU DARBU.

ZEMNIEKS vienmēr tiek uztverts, kā zemākais
kāpņu pakāpiens, kaut arī viņš ir stādījis, kopis, rūpējies, novācis. Mēs nevaram iztikt bez zemnieka…

…un ir ārkārtīgi svarīgi atjaunot GODĪGU
samaksu tiem, kas RAŽO mūsu ēdienu.

Ir tikai GODĪGI sākt apzināties, kādi ir dzīves
apstākļi miljoniem zemnieku visā pasaulē, sākot ar
tiem, kas ir mums vistuvāk.
Mums jāiedrošina tie
zemnieki, kas ražo pārtiku
LABĀ un TĪRĀ veida...

pieprasīt
GODĪGAS
CENAS.

GODĪGS ir cieņa
pret citiem, APZIŅA, ka mums
jāatstāj mūsu bērniem labāka pasaule un mums jāsāk uzvesties
kā LĪDZRAŽOTĀJIEM nevis kā patērētājiem.
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Piezīmēm / zīmējumiem:

Piezīmēm / zīmējumiem:

Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cn) ITALIA
e-mail: education@slowfood.com
www.slowfood.com

