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Introducere
1.1 De ce sa educam simturile?

4

A da sens, un sens comun, a ajunge la un numitor comun …, acestea sunt doar cateva
dintre frazele de zi cu zi care evidentiaza importanta simturilor pentru orientarea noastra. Aceasta orientare are o importanta determinanta asupra cum ne definim alegerile
in consum si stilul de viata. In zilele noastre stim ca perceptiile care vin de la stimulii
senzoriali au o influenta inevitabila asupra dezvoltarii emotiilor, a constientizarii si a sistemului nervos. Aceste perceptii sunt deja prezente in uter incepand de la primele stadii
ale vietii. Zi dupa zi primim o serie de senzatii non stop de la mediul inconjurator si de la
cultura din care provenim, prin simturile noastre. Aceste senzatii definesc si contureaza
conexiuni in creierul si in memoria noastra.
Astfel experienta are un important efect constructiv. Poate creea, consolida sau slabi
sinapsele si circuitele neurale, cu un impact profound asupra generarii si regenerarii
retelelor neurale care, la randul lor, construiesc individual, alegeri si gusturi. Circuitele
creeate sunt unice, ireplicabile si foarte personale. Deci perceptiile reprezinta in primul
rand un fenomen subiectiv si servesc ca si confirmare a faptului ca natura favorizeaza
diversitatea. Totusi, mediul inconjurator in care traim creeaza cai care determina afinitatea si posibilitatea partajarii.
Cu cat experientele si stimulii sunt mai abundenti si diferentiati, cu atat mai mare este
posibilitatea dezvoltarii unei personalitati echilibrate care se poate orienta cu echilibrul
in lumea complexa a relatiei sociale si a consumerismului. Aditional, o varietate mare de
stimuli contribuie la mentinerea vie a diferentelor individuale, care sunt catalizatori vitali ai dezvoltarii, din punct de vedere biologic, social si cultural. Globalizarea si stilul de
viata din vest au extins orizonturi – ganditi-va la dezvoltarile din transporturi si retelele
de informatie. Insa aceste lucruri risca sa limiteze diversitatea experientei intr-un mod
alarmant, supunandu-ne la o deprivare senzoriala cu efecte incalculabile in dezvoltare
si echilibru.
Un factor important este cu siguranta separarea progresiva de lumea naturala, cu ritmurile provenite de la mii de diferite aspecte climatice, vegetatie, culori si mirosuri, in
contrast cu mediul urban tot mai identic, anonim si standardizat. Potrivit unor antropologi, de exemplu, poluarea din metropole poate induce un reflex conditionat care
cauzeaza un fel de apnee (pierdere temporara a respiratiei), care duce la slabirea progresiva a simtului mirosului.
Acelasi lucru este valabil si pentru mancare. Gustul repetativ si totdeauna la fel al produselor industriale, combinate cu folosirea excesiva de indulcitori, sare si arome industriale, duce la o progresiva scadere a sensibilitatii gustului care la randul sau creeaza
dependenta de acesti aditivi. Deprinderea care rezulta se traduce printr-o sensibilitate
limitata dandu-ne incapacitatea de a recunoaste si a aprecia varietatea si vesnicele diferente arome ale mancarurilor naturale, cum ar fi produsele locale si fructele si legumele
de sezon. Toate acestea deseori neglijate in favoarea produselor insipide de sera. Miza
e mare. Riscam compromiterea iremediabila a potentialului pe care il avem in a face
alegeri diferentiate, transformandu-ne in consumatori “roboti”, ghidati de simturi care
sunt incapabile de a distinge si a selecta.
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Primul pas in recastigarea terenului pierdut este redescoperirea naturii ca origine a tot
ceea ce ne inconjoara, inclusiv dezvoltarea tehnologica. Asta va duce la recuperarea
diversilor si numerosilor stimuli necesari pentru regenerarea simturilor si prin urmare a
emotiilor si a gandurilor. Atelierele de educatie senzoriala pe care le descriem in paginile
urmatoare dau participantilor sansa de a participa la experiente intr-un mediu protejat.
Aceste experiente ii vor ajuta sa recunoasca si sa interpreteze stimulii senzoriali si sa
devina mai constienti in alegerea pe care o fac in ceea ce priveste hrana consumata.
Mancarurile produse local au un rol de lider in aceasta calatorie cognitiva pentru ca,
calitatea reflecta cultura care le-a produs si conexiunile sale cu balanta ecosistemului.
Atelierele sunt inceputul unui fagas care ne va duce spre cautarea responsabilitatii de
ocrotire a naturii si de a construi un mediu bogat in armonie cu stimulii, ceea ce ne
priveste pe fiecare dintre noi ca si indivizi.
Speram ca pe parcursul aventurii si cei mai tineri participanti vor fi capabili sa se orienteze cu o constientizare mai mare si sa isi foloseasca simturile antrenate pentru a evalua consecintele pe care alegerile noastre de zi cu zi le au in viitor, infruntand impreuna
provocarile bunastarii sociale si de mediu care ne definesc in acest secol.
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2 Ateliere
de educatie
a gustului
2.1 Metodologie
2.1.1 Invatare si schimb de informatii prin experienta
Atelierele pe care le propunem sunt mai presus de toate, un loc ideal pentru invatare
si schimb de experienta. Deci ceea ce conteaza mai mult nu este spatiul fizic, poate
avea loc oriunde, chiar si in aer liber, dupa cum este folosita metodologia. Aceasta este
bazata pe experienta, cooperare si pe bucuria de a face lucruri impreuna. Stimulii care
apar din experiente permite fiecarui participant sa isi restructureze memoria senzoriala. Acesta are loc printr-o aventura holisica care calatoreste de la simturi spre emotii,
incorporand abilitati manuale, creative, intuitive si imaginare, care duc spre o intelegere
a unor mecanisme care regleaza alegerile in consum si asista la reinnoirea lor.
Atelierul este un spatiu care promoveaza unicitatea si diversitatea experientei fiecaruia,
fara prejudecati sau formule preconcepute. Aici, individualitatea noastra este vazuta
ca o mostenire care contribuie la imbogatirea experientei colective. Acest lucru este
adevarat in special pentru participantii mai tineri. De asemenea este important de
realizat ca oricat de irelevant sau nesustenabil ar putea parea, obiceiurile de consum,
care marcheaza indivizii sunt o parte integranta a structurii lor perceptive si nu pot fi
negate doar fiind imbogatite prin noi experiente. Astfel fiecare participant este protagonistul aventurii proprii, in timp ce este incurajat sa impartaseasca reguli si momente
de schimb de experienta si comunicare, ceea ce contribuie la educatia si imbogatirea
reciproca.
2.1.2 Exercitii si platforme
Familiaritate si reinnoire
Exercitiile pe care il propunem sunt bazate pe experiente care integreaza elemente
familiare celor mai tineri (snacksuri, fast food, obiceiuri de acasa, reclame) si elemente
care sunt noi universului lor sensorial (degustare de produse tipice, productie de alimente artizanale). Aceasta previne suspiciunea, ceea ce ar putea duce la inchidere si
refuz, si de asemenea stimuleaza interesul.
Simplu / complex
Experientele incep cu o situatie bine definita, simpla si circumscrisa, dar cu scopul de
a conduce spre exterior, pentru a face fata complexitatii ecosistemului si locatiilor de
productie si consum care reprezinta spatiul cu care ne intalnim in fiecare zi.
Impreunarea si integrarea etapelor
Fiecare exercitiu poate dus la bun sfarsit individual, dar e preferabil sa fie incadrat intrun context mai larg al aventurii care include mai multe etape.
Acest lucru permite diferitelor perceptii senzoriale sa fie investigate mai in detaliu, prima data individual si apoi integrat, adaugand valoare relatiilor si sinergiilor intre diferite
simturi. Oricum, nu exista o destinatie finala. Educatia senzoriala este o calatorie care
continua toata viata noastra si fiecare stimul este parte a procesului de invatare. Cu cat
stimulii sunt mai coerenti, integrati si repetati cu atat activarea lor este mai de efect.
Repetati si reinnoiti experimentele
Este folositoare repetarea experimentelor, in cadrul si in afara atelierelor (de exem-
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plu acasa), introducand inovatii care izvorasc din experienta participantilor din timpul
cursului, dandu-le un rol activ crescator in planificare. Pentru a consolida procesul de
invatare este important sa incurajam participantii sa dezvolte diferite interpretari si sa
observe experienta din diferite perspective. Exercitiile aditionale care urmeaza fiecare
experiment au fost dezvoltate cu acest scop.
Prima data intelegeti si pe urma instruiti
Inainte de a conduce exercitiile este utila o testare personala, macar o data, a fiecarui
stadiu de curs (preferabil cu ajutorul unui observator extern), pentru a intelege si a
explora mai departe obiectivele dorite.
2.1.3 Un limbaj comun pentru a intelege si a schimba experienta
Este necesar un vocabular corespunzator pentru a reprezenta perceptiile, acest lucru
fiind indispensabil pentru conturarea si consolidarea intelegerii experimentelor. Limbajul permite compararea si identificarea similaritatilor si diferentelor, ceea ce ajuta la
consolidarea abilitatilor logice si critice.
Primul pas este acela de a ruga participantii sa gasasca un limbaj individual, incurajandu-i sa isi descrie senzatiile prin cautarea de cuvinte noi. Este important sa asiguram
fiecaruia sansa de a-si exprima liber senzatiile, fara prejudecati.
Doar dupa o expansiune a vocabularului propriu va fi posibila o dezvoltare a unui limbaj
comun, prin schimbul si intelegerea datelor, ceea ce va permite impartasirea rezultatelor la experiente. Evaluarea colectiva este un pas fundamental al acestei aventuri
cognitive, pentru ca ajuta la depasirea limitelor in perceperilor subiective si a gusturilor
si permite o idee obiectiva despre calitatile la care trebuie sa ajungem. Prin impartasire,
unul poate sa inteleaga de exemplu, ca unele mancaruri neplacute pot fi de o calitate
superioara si invers, unele mancaruri foarte populare pot avea calitate foarte slaba.
Insa sarcina limbajului impartasit constient merge dincolo de scopul produsului, permitandu-ne sa construim un dialog intre noi si altii. Acesta este o premisa fundamentala
pentru a confrunta complexitatea consumerismului in lume.
Cateva sfaturi:
• Clarificati impreuna cu grupul semnificatia fiecarui termen.
• Folositi termeni precizi pentru a descrie caracteristicile senzoriale care sunt examinate.
• Nu folositi implicatii, expresii subiective sau referioare la placere (cum ar fi: imi place,
nu imi place), doar termenii care au fost discutati anterior impreuna.
• La finalul fiecarui capitol veti gasi o lista scurta referitoare la simtul care este explorat
(chenarul numit “Descris prin ….”).
Dezvoltati exercitii si jocuri care permit imbogatirea vocabularului cu un nivel de dificultate adecvat grupului de varsta.
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2.1.4 Cunoscand prin simturi
Perceptia mediului care ne inconjoara si de asemenea mancarea, este intotdeauna legata de contemporana activare a multiplilor stimuli senzoriali, care sunt interpretati bazati
pe experiente trecuta.
In cazul mancarii de exemplu, chiar daca un simt este dominant fata de altele, profilul
pe care il percepem este rezultatul actiunii combinate a simturilor. Aceasta, impreuna
cu bagajul cultural legat de influenta mediului inconjurator, defineste alegerile noastre.
Totusi pentru a recunoaste si a aprecia calitatea mancarii este folositor sa invatam cum
sa interpretam stimulii senzoriali diferiti si sa intelegem unele mecanisme prin care ele
se combina si se interfereaza una cu alta ducand la perceptia multisenzoriala.
Urmand o degustare initiala pentru a stimula curiozitatea participantilor si a le permite
sa inteleaga unele aspecte emotionale legate de alegerea mancarii, cursul confrunta
simturile unul cate unul, intorcandu-se intr-un final la evaluarea multisenzoriala. Noile
abilitati dobandite ar trebui sa transforme aceasta experienta intr-una mai informata si
mai constientizata.
2.1.5 La ce varsta?
Nu este limita de varsta pentru participare la experimentele si exercitiile menite sa
redefineasca simturile. Totusi, va reamintim, ca, copiii de pana la 7 – 8 ani au o viziune
subiectiva, intuitiva si o imagine atotcuprinzatoare asupra realitatii. Este, deci, greu pentru ei sa separe diferitele sfere senzoriale, una de alta, de a confrunta procesul intr-un
mod analitic si sa examineze rational parerile altora. Pana la aceasta varsta este preferabil sa lucrati pe influentele care apar in experientele lor zilnice. Mesele de acasa sau
de la scoala, gustarile cu prietenii, vizitele la fabrici sau la ferme si progresia sezoanelor
reprezinta stimulenti in invatarea despre deosebirea dintre un simt si altul si asocierea
intuitiva a acestora cu realitatea, imbogatindu-I cu aspecte de imaginatie si emotie.
Acestea contribuie in mod determinant la creearea memoriei senzoriale a copilului ,
definind gusturi si obiceiuri.
De la varsta de 12 ani, cand capacitatea logica si analitica este mai avansata, copilul
reuseste sa isi analizeze critic perceptiile senzoriale in relatie cu mediul si poate construi
cu altii un schimb de idei si sa inteleaga punctele de vedere.
Acesta este momentul pentru a-i ghida sa confrunte si sa evalueze diferite tipuri de
produse si relatia lor cu resursele necesare pentru a le produce, a le distribui si a le
consuma.
Fiecare exercitiu include sugestii pentru diferite grupe de varsta, urmariti mainile care
indica grupurile de varsta la experientele si exercitiile care urmeaza.
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Indica sugetii pentru copiii cu varsta de pana la 7 ani

		

Indica sugestii pentru copiii cu varsta de peste 12 ani
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Exercitiile pot fi desfasurate si cu adulti. Acelea concepute pentru cei mai tineri, in mod
special, ajuta la incurajarea aspectelor intuitive, jucause si emotionale, deseori sufocate
de rigidele modele rationale. Pentru adulti, acestea pot reprezenta o experienta regenerativa.
2.1.6 Cati participanti?
Natura interactiva a experientelor si nevoia de schimb intre participanti inseamna ca
e recomandabil sa formati grupuri de pana la 20 de personae. Daca aveti un grup mai
mare este necesar sa impartiti participantii in mai multe grupuri mai mici si sa alegeti
exercitiile mai usoare.
2.1.7 Ce fel de mancaruri?
Daca atelierul este un context privilegiat pentru a aduce participantii mai aproape de
mediu si natura, pentru a incepe cu produse locale trebuie promovat prin utilizarea de
produse de calitate, produse prin tehnici care respecta mediul inconjurator si traditiile
locale. Totusi, asta nu trebuie sa insemne lipsa respectului pentru identitatea culturala
si religioasa diferita a fiecaruia, mai ales daca grupurile sunt compuse din personae de
diferite nationalitati (este des cazul grupurilor scolare).
Produsele industriale pot fi folosite ca si contrapuncte, furnizand momente pentru o
reflexie mai ampla. Diferentele fac evaluarea mai interesanta si dinamica, permitand
urmarirea cailor de analiza dupa examinarea calitatii senzoriale. Pentru a ajunge la o viziune mai complexa a calitatii, cu aspecte etice, de mediu si de sanatate, este foarte important sa ghidati participantii spre reconstituirea povestilor si aventurilor care apartin
produselor examinate, rememorand geneza care ne va duce la conectarea produselor
cu natura si artizanii.
Fabricile, artizanii de produse (producatorii), pietele sau supermarketurile, restaurantele si bucatariile casnice sunt locuri de explorare. Pot avea loc excursii cu suportul
materialelor documentare, desemnand fiecaruia atributii pentru acasa. Este importanta
impartasirea si ghidarea interpretarii stimulilor care apar in urma acestor excursii.
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2.2 Organizarea atelierelor
2.2.1 Sincronizarea
E nevoie de aproximativ doua ore pentru a asigura timpul de dezvoltare a experimentelor, respectand ritmul fiecarui individ si asigurarea lucrului cu plecare, fara presiune.
Nu este recomandabila extinderea acestui timp, mai ales cu cei mai tineri. Concentrarea
necesara pentru desfasurarea experimentelor poate fi asteptata doar pentru perioade
mai scurte.
2.2.2 Frecventa
E nevoie de cel putin 6-8 experiente pentru a consolida potentialul pentru schimbare si
de a provoca simturile individual si impreuna. Acestea ar trebui organizate saptamanal
sau o data la doua saptamani. Daca sunt posibile mai multe intalniri acestea pot deveni
lunare. Faceti un calendar pentru a incuraja participare regulata si interes continuu.
In timpul evenimentelor experientele pot fi tinute individual, pentru grupe de diferite
varste, servind stimularea si satisfactia principalei curiozitati a publicului.
2.2.3 Cooperare si divizare a sarcinilor
Implicarea activa a participantilor in timpul fiecarui stadiu al experientelor, de la aprovizionarea de ingrediente (o sesiune de cumparaturi poate fi uneori foarte educativa)
la pregatirea locatiei poate contribui la consolidarea grupului si dezvoltarea capacitatii de perceptie si a indemanarii manuale si organizationale. Inaintea inceperii fiecarui
test evidentiati interesele comune care vor fi impartasite si diferitele stadii care se vor
parcurge, apoi atribuiti fiecarui participant sarcini pentru ca fiecare sa simta ca are o
responsabilitate pentru rezultatul final.
Este recomandat sa impartiti participantii in grupuri mai mici si apoi sa le atribuiti diferite sarcini prin rotatie – aranjarea meselor, reorganizarea locatiei, transcrierea rezultatelor intermediare, inregistrarea mostrelor (cu cuvinte sau imagini), pregatirea platourilor,
farfuriilor, etc.
2.2.4 Spatiile
Cel mai bine e sa alegeti o locatie care dispune de chiuveta si locuri confortabile pentru
paricipanti. Ar fi bine sa aveti recipiente diferite pentru selectia de deseuri.
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2.2.5 Materiale
Este mai usor sa va pregatiti atelierul daca aveti la indemana un set de baza de materiale, stocate in diferite cutii in functie de utilitatea lor.
In timpul atelierelor evitati sa faceti risipa de mancare sau alte materiale si sa organizati
cu grija colectarea deseurilor selective (sticla, hartie, etc.).
Iata o lista cu echipament necesar:
Unelte si produse:
• Farfurii, pahare, tacamuri (daca este posibil sa fie din materiale biodegradabile cum
ar fi hartia sau lemnul)
• Servetele si prosoape pentru curatat.
• Cutite de diferite dimensiuni (nu prea ascutite pentru copiii mai mici), linguri mari
pentru amestecat.
• Cana gradata pentru pastrarea si masurarea lichidelor.
• Boluri si tavi
• Storcator de citrice si razatoare
Ingrediente de baza:
• Sare, zahar, condimente si arome locale (cum ar fi uleiul de masline pentru zona
mediteraneana), otet, o selectie de ierburi uscate si condimente, cacao, cofeina,
acid citric si malic (disponibil in farmacii), lamai, lime, borcane cu ierburi aromatice,
fructe si legume
Materiale de curatat:
• Carpe si bureti (a se tine curate si a se schimba frecvent), matura, boluri de diferite
dimensiuni, produse de curatat pentru spalarea materialelor si a suprafetelor.
Papetarie:
• Hartie, creioane, pixuri, creioane colorate, formulare de evaluare pentru testele
senzoriale (vezi capitolul urmator), etichete autocolante, post-it-uri, flipchart sau
coli albe puse pe perete pentru a tine evidenta observatiilor din urma discutiilor de
grup. Colile pot fi salvate pentru intalniri viitoare.
Diverse:
• O camera digitala si un computer va ajuta la producerea de documentare amanuntita, utile pentru referinte viitoare si dezvoltare.
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2.2.6 Pregatirea atelierelor
Oriunde este tinut atelierul, procesul de pregatire reprezinta o oportunitate de comunicare importanta. Este util sa creati o anumita rutina care permite participantilor sa
identifice spatiul si sa intre intr-o stare de spirit adecvata. Inainte de a incepe, aranjati
atent spatiul si asigurati-va ca materialele de care aveti nevoie sunt organizate si disponibile. Atunci cand prezentati mancare, fiti atenti la aparenta, la potrivirea culorilor,
formelor si imaginilor care permite o referinta imediata la zona locala si la perioada
anului. Aceasta este cea mai buna cale de a va asigura ca participantii vor avea tiparit
in minte ceea ce este necesar, creand asocieri si conexiuni care sunt importante pentru
alegerile pe care le vor face in viitor.
2.2.7 Igiena si siguranta
Urmarea anumitor reguli va garanta igiena si siguranta in timpul manipularii si a consumului de mancare. Aceste reguli ar trebui sa devina parte a rutinei de pregatire.
Igiena personala:
• Inainte de oricare experiment este recomandabil sa va dati jos cerceii, bratarile si
ceasurile si sa va spalati pe maini cu sapun lichid, dupa care sa va clatiti bine si sa
va stergeti cu un prosop.
• Daca e posibil furnizati participantilor o uniforma: un sort si o sapca, boneta (cum
ar fi cele de unica folosinta din hartie), ceea ce va imbunatati igiena si ii va ajuta pe
toti sa isi intre in roluri.
Curatenia:
• Toti ar trebui sa ajute la spalat vasele, ustensilele, tacamurile si suprafetele de lucru,
inainte si dupa testele practice.
Siguranta alimentelor:
• Verificati data expirarii pe produse si pastrati in frigider (care trebuie mentinut curat) pe acelea care au nevoie de refrigerare, atat timp cat e nevoie.
• Gustati mancarea dupa ce a fost preparata si evitati consumul mancarurilor gatite
acasa sau ramase in timpul atelierului.
• Nu folositi mancaruri cu un risc mare de siguranta, ca de exemplu cele care au in
compozitie oua crude (maioneza sau unele creme); branzeturi proaspete neambalate; peste si alte alimente perisabile fara ambalaj sau expirate. Aceste produse se
pot testa in siguranta acasa sau direct la producator.
Alergii si intoleranta:
• Verificati cu participantii daca au alergii la anumite produse, consultand parintii
daca e necesar si alegeti alimente care pot fi consumate de catre toata lumea.
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Organizarea atelierului: o rutina comuna
Iata cateva ghidari pentru a putea fi impartasite cu participantii in timpul atelierului.
Pregatire:
•

Inainte de a incepe, materialele trebuie aranjate cu ajutorul tuturor. Vesela
si alte ustensile folosite trebuie sa fie curate si fara miros ca sa evitati nedoritele contaminari senzoriale. Este de preferat ca mostrele sa fie marcate
cu coduri din trei litere sau numere. Temperatura ingredientelor pot avea
un efect considerabil asupra proprietatilor senzoriale asa ca verificati daca
aceasta este constanta intre degustari.

Alertarea simturilor:
•

Participantii ar trebui sa se pregateasca cu cel putin o ora inainte de degustare, evitand orice mancare sau bautura (in special cafea, sucuri din fructe,
dulciuri, ciocolata, guma de mestecat, etc) si spalatul pe dinti sau folosirea
parfumurilor, pentru a nu confunda simturile.

Punctualitatea:
•

Punctualitatea este importanta deoarece intarzierile pot distrage grupul.

Explicatia programului:
•

Dupa clarificarea obiectivelor comune si procedurilor necesare pentru a le
atinge, explicand in particular folosirea formelor si aspectelor limbajului descriptive, fiecare trebuie sa aiba sansa de a se exprima si a pune intrebari.

Linistea:
•
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Linistea este importanta in timpul experientelor, deoarece orice zgomot poate fi deranjant. Inaintea terminarii testelor schimburi de impresii se pot face
doar in grup.

2
In timpul degustarii:
•

Nu permiteti nici o distragere a atentiei si instruiti participantii sa mestece
incet si in liniste cu gura inchisa. Toti trebuie sa isi noteze senzatiile pe fisa
de evaluare.

Intre degustari:
•

Curatati-va gura mancand o bucatica de paine (preferabil nesarata) sau luand o gura de apa plata, pentru a evita confuzia gusturilor si pentru a preveni
obosirea simturilor.

La sfarsitul testelor:
•

Acesta este momentul unui schimb de opinii colective si a discutiei in grup
despre rezultate, rezumandu-le pe o diagrama, plansa sau afis, pe care toti
sa o vada clar. Cu toate ca pot aparea opinii diferite este importanta concluzionarea cu niste cuvinte cheie, insumand importanta experientului. Se pot
da si teme pentru acasa.

Arhivati materialele colectate:
•
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Insemnari, fotografii sau alte materiale adunate in timpul atelierului si acasa,
ar trebui arhivate chiar pe un calculator pentru referinte viitoare.
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Perceptia multisenzoriala:
emotii, memorii si experienta
Experimentul 3.1: Analiza unei gustari
(Pentru toate varstele)
Aceste exercitii initiale au ca scop descoperirea unor legaturi intre simturi si placere, bazandu-se intr-un mod spontan pe simturi si influente emotionale conectate la experienta subiectiva. In timpul degustarii participantii sunt ghidati sa identifice rolul diferitelor
simturi in perceptia globala a gustului si sa focuseze pe unele senzatii si gusturi legate
de experienta. De ce este aceasta mancare agreabila? Cu ce amintiri si momente este
asociata? Ce iti aduce aminte?
Ideea nu e de a obtine o evaluare precisa cantitativ a calitatilor senzoriale ale mancarii
(vezi Exercitiul 9.2.1 la pag. 50 si 9.2.2 la pag. 52), ci de a starni curiozitatea, a invata
regulile de baza a degustarii si de a face aparenta nevoia de dezvoltare a vocabularului
comun in usurarea comunicatiei si schimbul senzatiilor experimentate.
Cu copiii cu varsta sub 6 sau 7 ani, concentrati experimentul pe diferentierea simturilor
individuale, lucru nu intotdeauna usor pentru ei.
Materiale:
• O portie din mancarea consumata de obicei a fiecarui participant, de exemplu un
produs local tipic (fructe de sezon, branza, paine sau alt produs preparat), ceva ce
se consuma cu placere sau alternativ o gustare la pachet.
• Farfurii mici, servetele din hartie, pahare, apa demineralizata si fisa individuala de
evaluare (Fig. 3.1) pentru inregistrarea datelor (doar daca participantii au varsta
peste 7 ani).
• Un flipchart sau un afis alb cu o copie a fisei de evaluare (Fig. 3.1) pentru a aduna
datele grupului.
Metoda:
• Rugati fiecare participant sa guste mostrele si inregistrati imediat pe fisa senzatiile
percepute, examinand simturile individuale una cate una, in ordinea indicata. Daca,
copiii nu sunt destul de mari pentru a scrie, ghidati-i in a-si exprima observatiile
verbal si scrieti-le direct pe flipchart sau pe afis.
• Adunati rezultatele si comentati-le impreuna.
• Evidentiati care sunt perceptiile dominante (aparenta vizuala, miros, etc.) si care
sunt mai neglijabile (ex. sunetul) sau care sunt greu de exprimat prin cuvinte.
• Accentuati diferentele care au aparut intre participanti si invitati-i sa isi explice mai
departe deciziile despre placere.
• Subliniati nevoia de a dezvolta impreuna un vocabular comun, pentru ca senzatiile
subiective sa poata fi intelese si impartasite cu ceilalti.
• Cum poate fi culoarea descrisa exact? Cat de dulce este mancarea?
• Rezumati aspectele senzoriale care au fost neobservate, de la simturi inca nerafinate, pentru a stimula curiozitatea si motivatia continuarii exercitiilor.
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Cantecul celor cinci simturi
(De la varsta de 4 la 7 ani)
Inventati un cantec sau un ritm impreuna cu copiii, denumind mancarea care a fost
degustata, compus din cinci randuri, fiecare dedicat unuia dintre cele cinci simturi.
De exemplu:
Cantecul marului
Marul este rotund si rosu,
Tare si crocant …
Simturile animale
(de la varsta de 7 ani)
Puneti intrebari despre cele cinci simturi din lumea animala (la diferite nivele depinzand de varsta). Care este cel mai dezvoltat simt al cainelui? Dar la un vultur? Pot
pestii sa auda sunete? etc.
Imi amintesc ….
(De la varsta de 7 ani)
De ce le aminteste participantilor gustul produselor degustate? Evidentiati faptul ca
bucuria mancarii este des asociata de evenimente placute din trecut, multe dateaza
de la varste fragede.

Cu ochii
Cu gura

Descriere

Cu nasul
Cu degetele
Cu urechile
De ce imi aminteste aceasta mancare?
De ce imi place aceasta mancare?
Figura 3.1 Fisa individuala pentru evaluarea emotionala si subiectiva a mancarii.
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4 Vazul
Intr-o societate de vest tot mai computerizata si dominata de media, vazul este sistemul senzorial dominant. A fost estimat ca 80% din informatia care ajunge la creier provine de la stimuli vizuali. Organul vazului este ochiul. Ochiul transforma energia razelor
de lumina electromagnetica in impulsuri electrice, care sunt transmise spre creier de
catre nervul optic si pe urma este decodat.
Forma, culoarea si aparenta ne poate furniza indicatii utile pentru a alege mancarea. De
exemplu, permite evaluarea prospetimii si a poftei. Culoarea in special, inspira asteptari
despre gust. Deci, ne asteptam ca o rosie verde sa fie acidica si o prajitura maro sa aiba
gustul ciocolatei.
Invatam de la o varsta frageda sa fim suspiciosi in ceea ce priveste mancarea care nu
are culoare familiara. Daca am turna intr-un pahar lichid rosu dintr-o cutie de lapte nu
l-am bea chiar daca ar avea gust si miros normal.
Atributele vizuale ale unui produs, cum ar fi forma, care recurge de la ambalaj si mai
presus de toate de la culoare, joaca un rol important in succesul sau comercial. Industria
alimentara, care foloseste intens aditivi pentru a modifica produse bazate pe gusturile
consumatorului, ia in considerare aceste aspecte vizuale.
In conformitate cu industria, un produs trebuie sa corespunda cu asteptarile noastre.
De aceea un sirop de menta sau o acadea de lamaie, in mod natural neavand nici o
culoare, sunt artificial colorate in verde si galben. Culoarea unui produs ar trebui sa fie
constanta si nu variabila, pentru a putea fi recunoscut si sa putem sa formam o legatura cu acesta. Nu e intamplator ca produsele industriale sunt des colorate artificial
pentru a restaura nuantele naturale pierdutre prin procesare. Consumatorii sunt atat
de obisnuiti cu aceste modificari ca foarte de le este greu sa identifice naturala culoare
a produselor: fiind fata in fata cu un anumit produs nu exista nici un dubiu cand este
verde viu sau galben sau rosu ci atunci cand culorile sunt absente.
Folosinta generalizata de aditivi nu afecteaza doar aspectul vizual al alimentelor ci si
aroma si gustul (vezi chenarul despre arome la Capitolul 5, pag. 28). Este estimat ca in
SUA industria alimentara foloseste 3000 de tone de coloranti in fiecare an. Arta cresterii atractivitatii alimentelor prin aditivi coloranti nu este nimic nou. Chiar si in antichitate
romanii de exemplu, au folosit cantitati mari de safron pentru a-si vopsi mancarea intrun galben pozitiv si linistitor.
Unele culori sunt incontestabil mai atractive decat altele, datorita efectului asupra imaginatiei noastre. Verdele reda natura si prospetimea linistitoare al produselor din plante.
Totusi copiii, asociaza des aceasta culoare cu tartele de fructe si legume si o resping.
Rosul, in diferite nuante, este atractiv in special pentru copii (acadele, siropuri si alte
produse destinate lor sunt des colorate) dar poate sa inspire si o puternica repulsie
(cum ar fi carnea rosie sau cruda). Culorile negru si maro inspira instinctiv un raspuns
negativ pentru ca sunt culorile legate de deteriorare (carne si produse care devin mai
inchise la culoare pe parcurs) si mancarea arsa.
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Ar trebui sa tineti minte ca o aparenta atractva nu inseamna neaparat calitate si siguranta. In natura de exemplu, sunt fructe de padure care sunt foarte frumoase dar sunt
si foarte otravitoare si unele produse industriale care din punct de vedere estetic sunt
foarte placute (de exemplu unele bomboane) dar nu sunt decat de dorit din punct de
vedere nutritional.

Experimentul 4.1 Priveste dar … Nu atinge!
(Pentru toate varstele)
Acest experiment are intentia de a stimula abilitatile de observare si memoria vizuala.
Participantii sunt rugati sa deseneze o fisa de identitate pentru trei produse din aceeasi categorie, evidentiind doar similaritati si diferente in aparenta. Acest lucru ii ajuta
sa investigheze caracteristici legate de perceptia vizuala, cum ar fi nuante in culori si
forme si sa isi defineasca descriptia vizuala in vocabular. Alegeti produse locale tipice
de origine vegetala cum ar fi fructe, legume sau cereale si promovati aspecte legate de
biodiversitate.
Daca produsul este adecvat, concluzionand cu o degustare permite experientei vizuale
sa fie conectata cu gustul.
Materiale:
• Cateva produse diferite din aceeasi categorie (cum ar fi mere sau portocale, daca va
fi o degustare la final, sau fasole, sau grau)
• Coli de hartie, creioane si pixuri
• Farfurii mici, servetele de hartie, pahare si apa plata daca va fi o degustare la final
• Un flipchart sau o coala mare de hartie alba prins pe perete, pentru a aduna datele
Metoda:
• Asezati produsele in asa fel incat sa fie posibila o descriere de o maniera clara pe
masa. Rugati participantii, individual sau in grupuri de cate cinci, sa le ilustreze si
sa le descrie folosind cele mai potrivite adjective concentrandu-se pe similaritati si
pe diferente.
• Cand s-a completat fiecare fisa de identitate comparati rezultatele, notandu-le pe
o coala de hartie si discutati-le impreuna, examinand mai ales cele mai obisnuite si
frecvente observatii.
• Copiii sub 7 ani pot ilustra produsele. Atasati toate ilustratiile pe o coala de hartie si
cautati impreuna cuvinte care descriu cele mai interesante caracteristici.
• La final gustati produsele, daca doriti.
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Peisaje rurale
(De la varsta de 12 ani)
Aventura vizuala poate fi extinsa spre peisaje agricole unde sunt produse alimentele
examinate. Acesta poate deveni un punct de pornire a discutiei despre mediu si industrial versus productie artizanala. De exemplu, poate fi interesanta o discutie despre
motivele cultivarii in mod organic a fructelor si legumelor si in mod intensiv (ex. Fructe
crescute in natura in contradictoriu cu cele cultivate in sere, au diferite iregularitati de
forma cu mici imperfectiuni si semne).
Memoria vizuala
(Pentru toate varstele)
Aranjati pe masa unele dintre alimentele sugerate mai devreme, si dati participantilor
un minut pentru a memora unele atribute vizuale. Acoperiti alimentele cu un servet.
Bazat pe cat de mult isi amintesc, trebuie sa compileze identitatea fisei vizuale pentru
fiecare produs. Faceti o competitie din asta! Explicate ca, concentrarea este cruciala
pentru rezultate bune.
Culorile sezonului
(De la 7 ani)
Selectati 20 de fructe si legume locale si ganditi-va impreuna cu participantii care este
perioada de cultivare in mediu natural. Faceti un tabel cu 12 coloane, una pentru fiecare
luna a anului si randuri pentru fiecare dintre fructele si legumele pe care le aveti. (Fig.
4.1).
Pentru fiecare fruct sau legume, completati lunile in care sunt disponobile cu culoarea
fructului sau legumei, lasand goale casutele lunilor in care nu sunt disponibile.
Comentati impreuna coloratia diferitelor luni din an.
Este vreun sezon mai bogat colorat decat celelalte? Sunt plante care isi schimba culoarea pe parcursul ciclului vietii (cum ar fi graul)? Acelasi exercitiu poate fi facut cu o
colectie de fotografii, desene si colaje cu fructe, legume, peisaje si sezoane.
In final invitati participantii sa reflecteze asupra impactului mediului in cumpararea
fructelor si legumelor din afara sezonului, transportate cu avionul din tari indepartate
in perioada incalzirii globale.
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Aliment

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Mar
Para
Piersica

Figura 4.1 Calendarul culorilor cu fructe si legume locale.

Legenda culorilor cu fructe si legume locale
(De la 12 ani)
Luati o harta cu zona locala, intocmiti o lista cu produse tipice si asociati fiecare cu zona
proprie de productie. Incercati sa descrieti cu acuratete culorile fiecarui produs, nuanta
specifica, tonalitatea si intensitatea.

Experimentul 4.2 In cautarea culorilor
(De la varsta de 7 ani)
Acest experiment se refera la culorile prezente in mancare si importanta acestora in
determinarea atractiei fata de produs. Discutia ghidata care urmeaza poate deveni o
dezbatere interesanta in coloratiile artificiale, lumea industriala a productiei de mancare
si strategiile de marketing corespunzatoare aparentelor.
Punctul de pornire este un test stil laborator care releva prezenta culorilor artificiale in
mancare.
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Materiale:
• Cateva bauturi din aceeasi categorie, una cu culoare artificiala si una fara (ex. Un
sirop de menta de culoare verde emerald si un sirop de menta organic aproape incolor; un suc de portocale colorat artificial, dintr-o cutie si unul stors proaspat, etc.).
atentie: multe produse industriale din zilele noastre contin coloranti naturali care
nu sunt potriviti pentru acest test. Cititi cu atentie eticheta inainte de cumparare.
• Smocuri de lana nevopsita
• Bucati de hartie imbibata cu turnesol pentru masurarea pH-ului (disponibile in
farmacii)
• Otet alb
• Un cuptor sau o plita cu 2 arzatoare si doua recipiente mici
Metoda:
• Plasati bauturile in recipiente separate, fiecare cu cate un smoc de lana. Adaugati
otet alb, putin cate putin pana ce pH-ul solutiei ajunge la valorile de 3 sau 4 (verificati folosind o bucatita de hartie de turnesol).
• Fierbeti solutia timp de 30 de minute apoi stingeti sursa de caldura extragand bucatile de lana. Clatiti-le sub apa rece …. magie! Lana care a fost introdusa in solutia
cu colorant artificial isi mentine nuanta indelibil, chiar si dupa clatire.
• Pentru grupurile cu copii mici, folosirea bomboanelor este puternic recomandata.
Asezati zece bucati in apa impreuna cu smocurile de lana si fierbeti, lasandu-le pana
la dizolvare si colorare a lanii. Dati fiecarui copil o bucata de lana si lasati-I sa le
cufunde, sa le extraga si sa le clateasca ei insisi, pentru a asista la implicarea lor in
test. In special, daca experimentul este repetat de cateva ori, veti ramane cu multe
bucati de lana colorata care pot fi folosite pentru a construi o opera de arta moale
si colorata.
Vopsele naturale si artificiale
(De la varsta de 12 ani)
Atribuiti participantilor sarcina de a studia pigmentii naturali folositi in bucataria locala
pentru a face mancarea mai atractiva (de ex. Safron, curry, etc.) si apoi colorantii naturali si artificiali (caroten, antocianina, curcumina, etc.) folosite in industria alimentara.
Culorile reclamei
(De la varsta de 12 ani)
Furnizati un numar mare de reviste si rugati participantii sa taie reclamel la alimente si
sa le aranjeze in functie de culori.
Faceti un afis din materialul adunat. Acelasi exercitiu poate fi facut cu ambalajele produselor industriale.
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Descrierea cu ajutorul ochiului
Rugati participantii sa vina cu adjective noi si cu similitudini (de ex. tulbure ca
supa nestrecurata)
O stare fizica poate fi …
lichida ca si apa, solida ca si nuga, compacta ca si branza tare, pudrata ca si
cacao, cristalina ca si zaharul sau sarea, carbogazoasa, pastoasa, densa, fluida
O suprafata poate fi …
Uniforma ca si untul, dura ca si coaja de portocala, creata ca si o frunza de varza
creata, crapat, aspru, uscat, neted, paros, lustruit, catifelat, neted, ….
Bazat pe forma si marime un obiect poate fi …
Lung ca si spaghetti, rotund si plat ca si pizza, pufor ca un sufleu, bombat, mic,
enorm, …
Lumina creeaza efecte care fac un obiect sa fie …
Opac ca si strugurele, lucios si stralucitor ca si ciresele, cristalin, transparent ca si
un pahar cu apa, intunecos ca si …
Nuanta unei culori poate fi …
Lapte, fildes, paie, crema, zapada, carbune, alb perla … cadmiu, lamaie, banana,
canar, ou, galben ocru … cireasa, sange, rubiniu, granat, capsuna, coral, geranium, caramida, rugina, stir, vin, purpuriu, cardinal, carmin, visiniu, flacara, steag,
stacojiu, vermillon … violet, liliac, mov, salvie, mazare, emerald, cupru, sticla, blana,
verde musk … ultramarin, turcoaz, albastru cobalt … murdarie, castana, ciocolata,
cafea cu lapte, cafea neagra, maro sepia … fum, abanos, negru strugure …
Bazata pe intensitate, o culoare poate fi …
Clara, luminoasa, tare, clara, solida, puternica, densa, intensa, vie, de prost gust,
flamboaiant, vibrant, stralucitoare, pala, decolorata, lipsita de stralucire, moarta,
intunecata, umbroasa, calda, usoara, transparenta, luminoasa…
Bazata pe uniformitate, o culoare poate fi …
Regulata sau marmurata, sare si piper, punctata, brazdata, peticita…
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5 Mirosul
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Misterios, intuitiv si instinctiv, olfactia (simtul mirosului) este cel mai vechi simt in dezvoltarea organismelor vii. Mai mult decat celelate, acesta influenteaza irationalul si emotiile
din noi, influentand profund starile emotionale. Poate induce entuziasmul sau calmul,
sentimentul de simpatie sau respingerea instinctiva, semnaland apropierea amenintarii
sau pericolului. Doar ganditi-va, de exemplu, cum mirosul de ars pune oraganismul in
alerta si il determina sa suspende orice activitate. Aceasta caracteristica are o explicatie
neuropsihologica: stimuli olfactivi ajung in mod direct la cortexul cerebral, fara sa fie
filtrati de talamus, parte a creierului responsabila de rationalizarea informatiei provenite de la celelate simturi, transmitand-o la nivelul cortexului. Acest fapt face ca mirosul
sa fie greu de descris si numit, in timp ce este mult mai usor sa descrii o imagine sau a
reproduce o melodie. Vazul si auzul, de fapt, sunt simturi mediate de cele mai puternice
conexiuni rationale.
Pentru a compensa, mirosul este indelibil imprimat in memoria noastra si deseori, doar
un simplu pufait dintr-un miros perceput anterior este suficient pentru a te trimite cu
mintea in trecuturi indepartate si evocarea unor emotii ramase in stare de repaus ani
de zile.
Acest efect asupra memoriei subconsiente si emotionale joaca un rol important in alegerea hranei inca din cele mai vechi timpuri; pana si sugarii fiind apti sa racunoasca
mirosul laptelui si al copului mamei. In decursul vietii multe alte produse vor fi respinse
sau apreciate bazate pe mirosul lor. Deseori este vorba de aroma ramasa din cauza
esentelor artificiale adaugate in produsele industriale, facandu-le acceptate, cand de
fapt fara acesti aditivi ar fi plictisitoare si inodore datorita procesarii. Pe de alta parte
datorita mostenirii unor bogate esente continute de multe produse artizanale de calitate, cum ar fi uleiul, mierea, vinul sau branza, este unul dintre elementele definitorii si
ajutatoare stabilirii adevaratei valori.
Din punct de vedere psihologic mirosul este un simt chemical. Celulele receptoare localizate la suprafata epiteliului olfactiv (o zona din cavitatea nazala localizata la jumatetea
distantei dintre nas si gura) sunt sensibile la stimulii chimicali indusi de stimulii volatili
proveniti din molecule care le separa de restul obiectelor cu miros. In timp ce exista un
numar limitat de gusturi, exista peste 400.000 de substante care combinanduse intre
ele dau nastere numeroaselor mirosuri care pot fi percepute.
Stimuli olfactivi pot fi impartiti in stimuli externi si interni. Stimuli externi ajung la nivelul epiteliului olfactiv in timp ce sunt inhalati prin fosele nazale. Pentru a fi perceputi la
intensitate maxima trebuie inhalate rapid, asa cum fac animalele cand adulmeca ceva.
Stimulii interni, pe de alta parte, ajung la receptorii olfactivi prin choanae, orificii care
transmit aerul de la nas spre gat si duc vaporii catre nas, care se dezvolta in timpul mestecarii. Perceptia lor este mult mai intensa in timpul fazei de expirare daca se mesteca
cu gura inchisa.
Simtul mirosului ne poate oferi informatii despre mancarea aflata la distanta cand ii
percepem emanatia in timpul expiratiei si de asemenea si in momentul mancatului
inregistrand intern o serie de nuante aromatice numite “arome din gura” atunci cand
le combinam cu gustul (perceputa cu ajutorul simtului gustului, de care ne vom ocupa
in Capitolul 7) determina senzatia generala cunoscuta sub forma unei arome (vezi 9.1).
Moleculele de miros sunt transportate prin vapori. Substantele calde sau fierbinti au un
miros mai puternic decat cele reci din cauza faptului ca volatilitatea din mancare creste
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odata cu temperatura. Mestecatul ajuta la incalzirea mancarii reci. Inghetata de exemplu are un miros slab dar odata ajunsa in gura poate cauza senzatii intense de arome.
Ambii receptori olfactivi interni si externi sunt necesari pentru a ne permite gustarea
mancarii in toata complexitatea ei. Potrivit unor neuropsihologi perceptia gustului se
datoreaza 90% receptorilor din cavitatea nazala si doar 10% papilelor gustative. Sensibilitatea olfactiva poate varia puternic de la o persoana la alta, unele persoane avand
nevoie de o concentratie de o suta de ori mai puternica decat altele pentru a percepe
mirosul. Aceasta caracteristica nu poate fi generalizata: unii ar putea avea un “nas bun”
pentru un anumit miros dar o sensibilitate foarte slaba pentru un altul. Mirosul este
unul dintre simturile care este cel mai susceptibil la oboseala si adaptare. Daca ne aflam
intr-un loc cu miros puternic, de ex., sensibilitatea noastra la miros va fi rapid diminuata.
Din acest motiv oamenii care locuiesc in zone cu aer poluat, ca de ex. in orase mari, plin
de mirosuri neplacute si enervante, au tendinta de a avea un simt al mirosului deficitar.
Acelasi efect poate fi produs de folosirea in exces a deodorantului, parfumului si aromelor artificiale din mancarea indistriala.

Experimentul 5.1 Descoperind plantele aromatice locale
(Pentru toate varstele)
Participantii sunt invitati, pentru a intelege mai bine capacitatea lor olfactiva printr-un
test in care sa recunoasca unele ierburi folosite in bucataria locala. Exercitiul ajuta la
indreptarea atentiei asupra simtului mirosului si la intelegerea importantei acestuia in
alegerea hranei.
Materiale:
• 5 – 6 ierburi aromatice diferite, ideal comun folosite in bucataria locala
• Aproximativ 20 de recipiente din plastic goale, cutii de iaurt sau alte recipiente mici
si opace.
• Aproximativ 20 de bucatele de material, 4x4 cm
• Aproximativ 20 de bande elastice sau cativa metri de sfoara
• Etichete
• Hartie si creioane, fisa (Fig. 5.1)
• Un flipchart sau o coala mare de hartie, pentru a centraliza datele grupului.
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Metoda:
• Luati o bucata mica din fiecare planta si distributiti-o in doua recipiente. Lasati
unul neacoperit iar pe celalalt acoperiti-l cu o bucata de material legat cu un elastic
sau o bucata de sfoara. Etichetati recipientul acoperit cu un cod. Daca sunt multi
participanti faceti mai multe mostre pentru fiecare planta pentru ca exercitiul sa
decurga mai rapid.
• Inainte de a incepe, explicati necesitatea inhalarii repetate la intervale scurte pentru
a percepe cat mai bine mirosul.
• Prezentati ierburile din recipientele neacoperite, pe rand, invitand pe toata lumea
sa le observe mirosul. Care planta are cel mai puternic miros? Care are cel mai delicat miros? Stabiliti impreuna o clasificare in ordinea placerii mirosurilor diferitelor
ierburi. Evidentiati orice diferenta in evaluare.
• Acum incepeti testul recunoasterii fara vaz. Treceti pe langa diferite recipiente acoperite si rugati-i pe toti sa isi noteze care dintre plante cred ei ca le-au identificat
folosind fisa prezentata la Fig. 5.1.
• Daca participantii au mai putin de 7 sau 8 ani, limitati-I la trei sau patru exemple de
plante identificabile mai usor si rugati-i sa incerce sa le recunoasca.
• Cu copii mai mari testul poate fi dezvoltat si discutia poate fi dusa la un alt nivel.
Provoaca aromele anumite amintiri? Ce ierburi sunt folosite in bucatarie acasa? De
asemenea subliniati faptul ca descrierea mirosului este o operatiune complexa si
care poate fi greu definita prin adjective. Centralizati datele pentru a fi trecute pe
flipchart sau afis.

Planta aromatica

Codul mostrei

Rozmarin
Salvie
Dafin
Busuioc
...

Figura 5.1 Fisa pentru recunoasterea olfactiva a ierburilor aromatice.
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Miroase ca si …
(Pentru toate varstele)
Repetati exercitiul anterior cu diferite ingrediente: mirodenii, coji de fructe, legume maruntite (taierea legumelor ajuta la eliberarea aromelor). De asemenea se pot folosi
mostre cu miros din viata de zi cu zi (sapun, cafea, radiera, hartie umeda, etc.) sau din
natura (frunze, flori, iarba, noroi, etc.) si cautati similaritati cu mirosurile eliberate de
mancare.
Atentie: evitati substantele care pot cauza iritatii (cum ar fi: mirodenii picante, detergenti, etc.).
Odata ce rezultatul a fost obtinut confectionati un afis cu miros, lipind pe el mostrele
examinate si potriviti-le cu comentariile facute de grup.
O plimbare printre mirosuri
(Pentru toate varstele)
Duceti mai departe explorarea simtului mirosului prin “activarea nasului” si rugand participantii sa noteze in carnetele senzatiile percepute in timpul plimbarii prin natura
(intr-o padure, pe camp, etc.) sau o plimbare in oras. Paginile carnetelului ar trebuie
impartite in doua coloane. Intr-una din ele participantii trebuie sa indice sursa mirosului,
folosind-o pe cealalta in a descrie mirosul prin intermediul adjectivelor si similaritatilor.
Daca un miros particular este mai greu de descris ei pot nota doar sursa iar mai tarziu
sa discute impreuna cu grupul gasirea unor adjective mai “dificile”.
O experienta similara poate avea loc intr-un loc unde este preparata mancare. Trimiteti
participantii intr-o “misiune olfactiva” intr-o brutarie, un restaurant, o cofetarie, un fast
food, etc.; si incurajati-i sa compare calitatea mirosului cu cea a mancarii produse.
Cu copiii mai mici de 7 ani notati adjectivele decurse in urma exercitiului si apoi folositile in compunerea unui cantec sau a unui cantec de leagan.

Experimentul: 5.2 Perechile mirositoare
(De la varsta de 7 ani)
Materiale:
• Aceleasi materiale ca la 5.1 insa substante cu diferite mirosuri in loc de ierburi.
Acestea nu trebuie sa fie alimente si pot include lavanda, cafea, ceai, sapun ras, etc.
Procedura:
• Adunati aproximativ 20-30 de recipiente tip film sau cutii de iaurt cu substante variate asa cum sunt descriese la Experienta 5.1, incat sa fie doua recipiente cu fiecare
substanta. Acoperiti toate recipientele cu cate o bucata de material.
• Asezati participantii in jurul mesei. Luand cate un recipient pe rand lasati-i pe toti
sa le miroase, apoi asezati-le pe masa intr-o pozitie precisa, care nu se va schimba
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in timpul cursului (poate aranjati randuri de cate sase sau sapte recipiente).
Cand au fost mirosite si aranjate toate recipientele pe masa poate incepe vanatoarea pentru perechile mirositoare. Pe rand, fiecare participant selecteaza doua
rceipiente, incercand sa isi aminteasca pozitia celor cu acelasi miros. Daca au o
memorie buna si reusesc sa ghiceasca pozitia a doua recipiente cu acelasi miros,
primesc un punct si acele doua recipiente sunt mutate de pe masa. Totusi, daca
cele doua recipiente alese au mirosuri diferite, trebuie puse la loc, trecandu-le pe la
toti participantii pentru reimprospatarea memoriei olfactive. Castigatorul este acela
care castiga cele mai multe puncte.
La sfarsitul jocului dezvaluiti continutul recipientelor.

Memoria cu ajutorul nasului …
(De la varsta de 12 ani)
Pregatiti patru sau cinci cutii, fiecare cu un produs diferit, preferabil ales dintre cele
locale cu mirosuri placute si usor de recunoscut (paine, portocale, mere, branza, etc.).
Impartiti participantii in grupuri. Dati fiecarui grup o cutie cu sarcina de a o mirosi,
legati fiind la ochi, si de a ghici ce este in cutie. Fiecare membru al grupului trebuie sa
isi imagineze sau sa isi aminteasca de o ocazie sau de o poveste pe care sa o lege de
produsul descoperit.
Experimentul devine un pretext pentru colectarea de date personale si experiente familiale despre anumite mancaruri si pentru reflectia asupra legaturilor dintre obiceiuri,
mancaruri, emotii si amintiri.
Acest lucru poate fi facut si prin interviuri. Daca grupul este format din oameni de diferite nationalitati si culturi unele mirosuri pot fi straine pentru ei sau pot fi legate de
o situatie neobosnuita. Atragerea atentiei asupra acestui lucru poate duce spre discutii
interesante.
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Aromele
Fructe conservate adaugate la iaurt dupa luni de zile dupa conservare, legume congelate si
urcate adaugate la supe, supa de carne fara carne … Des, asa numitul “design de gust” al
produselor industriale implica metode de productie care compromit ireversibil aroma naturala
a ingredientelor, care este volatila si dependenta de un numar mare de factori umani si de mediu. Deci, iata o solutie care inlatura constrangerile, printre altele, si permite salvarea materiei
prime: adaugarea la alimente de arome standard, cu termen lung si indistructibili.
Aditivii omniprezenti in produsele ambalate (estimat la 90% din “iluzia” gustului cand produsul
este consumat), aromele adaugate alimentelor sunt impartite pe diferite categorii.
Aromele artificiale sunt molecule inventate din temelii de catre oameni. Ele nu exista in natura
dar sunt obtinute prin sinteze chimice in laborator.
Aromele identic – naturale, de asemenea produse prin sinteze chimice, sunt reproduceri
identice ale moleculelor prezente in natura. Si in final, aromele naturale sunt obtinute tot in
laborator prin extractie chimica, nu prin sinteza. Ele deriva des din substante naturale produse
folosind culturi de bacterii sau materiale crude care nu au nimic in comun cu alimentul a carei
aroma este imitata.
Aroma naturala de capsuni, de exemplu, este obtinuta din lemn de cedru. Pe langa efectele
daunatoare asupra simtului mirosului, utilizarea excesiva a aromelor adaugate reprezinta un
factor de risc asupra anumitor intolerante la alimente care sunt des intalnite in copilarie si
este suspectata ca, contrubuie la tulburarile de comportament.

Descrierea cu ajutorul nasului …
Rugati participantii sa gaseasca adjective noi si similitudini (de ex. aromat ca si mirosul rosmarinului).
De la varsta de 12 ani puteti sa ii rugati sa revizuiasca “categoriile de miros” indicate si sa atribuie alimente consumate mai des fiecaruia.
Un miros placut (sinonime: parfum) poate fi …
parfumat ca si lamaia, fructos ca si vinul, musk ca si ciupercile salbatice, afumat, cu miros de
chihlimbar, intens, delicios, usor, balsamic, aromatic, de neconfundat …
			
Un miros neplacut (sinonime: putoare, duhoare, miros urat) poate fi …
rau, scarbos, dezgustator, iti intoarce stomacul pe dos, revoltator, putred, puturos, ranced,
acru, picant, sulfuric, cu gust de usturoi …
Categoriile de miros includ …
floral (violet, roz), vegetal (iarba), fructos (mere, pere), de nuca (nuci), prajit (migdale prajite),
chimic, eteric, animalic, lemnos, balsamic, picant …
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6 Simtul tactil
Ca si mirosul, simtul tactil este un alt sistem senzorial antic, primordial, prezent si in
membranele organismelor uni celulare. A atins o forma foarte evoluata in specia noastra. Ganditi-va la degete care ne ajuta sa simtim iregularitatile suprafetelor sau detaliile
de pe tesaturi care sunt impecabile pentru ochiului liber.
Senzatiile tactile joaca un rol fundamental in perceptia noastra asupra mancarii si pot
fi divizate in cutanate si orale. Utlimul deriva din stimularea receptorilor mecanici prezenti in piele, mai ales la degete. In zilele noastre tinde sa devina subapreciat in numele
respectarii regulilor de igiena, care interzic atingerea mancarii in timpul procesarii si in
timpul consumului. Senzatiile tactile orale provin din receptori mecanici prezent in cavitatea orala, in special pe limba, ne permite sa evaluam consistenta si structura mancarii,
numita si textura. Acesta este un atribut important pentru mancare care reflecta dispozitia spatiala al moleculelor din care este compus. Contribuie din plin la a determina
senzatiile globale pe care le percepem in timpul mestecarii si inghitirii. De fapt consistenta mancarii are un impact profound la nivelul acceptarii si placerii si poate avea o
influenta psihologica si emotionala cat si fiziologica. S-a demonstrat ca, de exemplu, cu
cat mai gros este un sos cu atat mai intensa este aroma.
In general valoram crocantul si grunjosul (cunoscut ca si friabilitate), ca si alimente cu
aceste atribute furnizand un puternic simt de succes cand muscam din el. Moale si cremos sunt linistitoare pentru conexiunea lor cu mancarea pentru copii. Tindem sa respingem mancaruri care sunt prea dure sau tari pentru ca efortul in mestecarea lor ne
da senzatia neplacuta de esuare. Continutul gras este unul din factorii care influenteaza
consistenta mancarurilor, dandu-le o mai mare palatabilitate si facand consumatia lor
mai placuta (in acelasi timp crescand continutul caloric). Stimuli senzoriali care tehnic
apartin altei sfere senzoriale, sunt deseori incluse la simtul tactil. Acesta include caldura, care este simtita de catre propriul simt, perceptia termica si stimulii de durere, care
apartin simtului nociperceptiv al perceperii durerii. Acesta din urma este responsabil,
printre altele, pentru senzatia de picant pe care o simtim cand consumam mancaruri
care contin piper sau ardei iute.
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Picant ca si …
(De la varsta de 7 ani)
Cu toate ca de multe ori este categorisit ca si un gust, picantul este de fapt o senzatie
arzatoare cauzata de prezenta anumitor substante iritante care sunt simtiti de receptorii de durere ai gurii. Folosinta condimentelor picante in bucatarie poate fi legata
de igiena: au un efect antibacterial si dilatator de vase care inseamna ca pot preveni
indigestiile si efectul temperaturii calde. Nu este o coincidenta ca, condimentele picante
sunt intalnite mai ales in bucatariile tarilor calde. Gustati cantitati foarte mici de ierburi
aromatice locale pentru a identifica perceptia picantului. Duce-ti mai departe experimentul prin cautarea picantului in legume sau condimente. Conectati aceste produse
cu bucataria sau traditia locala.
Experimentul 6.1 Degustarea cu ajutorul mainilor: Textura alimentelor
(Pentru toate varstele)
Acest experiment ajuta la valorificarea simtului tactil ca unul cognitiv. Participantii sunt
rugati sa foloseasca senzatiile tactile pentru a identifica anumite obiecte misterioase
ascunse in recipientele inchise.
Materiale:
• Aproximativ 10 cutii de pantofi, foarfeci, material inchis la culoare, autocolant
Obiecte misterioase petru a fi ascunse in cutii:
Pentru copii mai mici:
• Fructe si legume diferite
Pentru copiii cu varsta peste 12 ani:
• Alegeti obiecte misterioase care nu sunt recunoscute ursor prin atingere, de exemplu diferite tipuri de faina si produse grunjoase (cum ar fi malaiul) sau grane si
legume de diferite forme si marimi (grau, faro, quinoa, linte, etc.).
Aditional:
• Hartie, creioane, fise individuale (Fig. 6.1)
• Coli pentru flipchart pentru a colecta rezultatele generale
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Metoda:
• In primul rand pregatiti cutiile. Taiati o gaura in lateralul fiecarei cutii de dimensiunea suficienta ca sa intre o mana. Taiati materialul in fasii de dimensiunea suficienta
pentru a acoperi gaura si atasati-le cu autocolantul pe cutie. Faceti o taietura de 10
cm la fiecare bucata de material de pe cutie. Numerotati cutiile.
• Aratati participantilor diferitele obiecte, evidentiind dimensiunea tactila, temperatura, suprafata, etc. Rugati participantii sa atinga fiecare obiect pe rand.
• Asezati fiecare obiect in cutie fara ca participantii sa le vada.
• Pasati cutiile imprejur lasand pe fiecare sa ghiceasca ce se afla in fiecare cutie. Trebuie sa foloseasca fisa pentru a nota caracteristicile fiecarui obiect.

6
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Daca, copiii sunt mai mici de 7 ani, lasati-i sa isi exprime impresiile cu voce tare, apoi
scrieti-le pe flipchart.
Analizati impreuna datele colectate si rezumati-le pe o coala mare de hartie. Castigatorul este acela care a ghicit cele mai multe obiecte si a folosit cei mai multi
termeni pentru a-si descrie caracteristicile tactile.
Caracteristica tactila

Descriere

Forma
Consistenta
Dimensiune
Suprafata
Temperatura
Obiectul misterios este …
Figura 6.1 Fisa pentru recunoasterea alimentului/obiectului prin caracteristicile tactile cutanate.

Ce este in perina?
(Pentru toate varstele)
O varianta putin mai compexa a Experientei 6.1, vine prin golirea partiala a unei perini
si umplerea ei cu 5 sau 6 obiecte misterioase de diferite dimensiuni (depinde de varsta
participantilor). Inchideti perina si lasati participanti sa simta continutul, pentru a vedea
daca pot ghici ce este ascuns in interior. Intrebati care atribute tactile (forma, dimensiune, etc.) pot fi percepute in interiorul pernei si care nu. Sunt aceleasi sau nu ca si cele
percepute la Experimentul 6.1?
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Maini in aluat
(Pentru toate varstele)
Senzatiile tactile cutanate pot fi stimulate prin prepararea diferitelor aluaturi, o activitate pe care copiii (si adultii) o iubesc in mod special. Acest test practic permite observatii
despre cum se schimba consistenta aluatului trecand prin etapele de amestecare si
framantare. Aluaturi pot fi preparate pentru paine, aluat pentru paste, tortilla, patiserie,
etc. Daca este adaugat unt sau ulei incercati sa verificati ce se intampla inainte si dupa
adaugarea grasimii. Se schimba ceva? Ce? Este important sa pregatiti un produs din
acest aluat si sa gustati impreuna.

Experimentul 6.2 Degustarea cu ajutorul gurii: Consistenta mancarii
(De la varsta de 12 ani)
Participantii iau parte la un test pentru a recunoaste si a descrie senzatiile tactile orale.
Scopul este acela de a invata sa descrie consistenta produsului si a-l asocia cu agreabilitatea sa.
Materiale:
• 4-5 produse locale cu consistenta diferita (ex. branzeturi, panificatie, patiserie, fructe si legume), suficiente pentru ca fiecare participant sa guste
• Tavi, farfurii mici, servetele de hartie, pahare, apa pentru clatirea gurii dupa fiecare
degustare
• Hartie, creioane, fisa de evaluare pentru caracteristicile tactile orale (Fig. 6.2)
• Flipchart pentru colectarea datelor
Nota: pentru a explica conceptul de “palatabilitate”, adaugati la mancarea de baza cateva felii de paine si o cantitate mica de unt.
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Metoda:
• Impartiti participantii in grupuri si atribuiti fiecaruia cate o tava cu patru sau cinci
alimente cu consistenta doferita. Rugati-i sa guste fiecare produs, concentrandu-se
pe senzatiile tactile percepute in gura. Folositi adjective in chenarul de vocabular
de la sfarsitul capitolului (pag. 33) pentru a-i ghida, cu intrebari ca: Este suprafata
dura? Are bule? Este consistenta vascoasa? Tare? Moale? Care dintre aceste atribute este mai placuta? Rugati grupurile sa aleaga cele mai potrivite adjective si faceti
impreuna fisa pentru fiecare produs (Fig. 6.2). Incurajati-i sa se gandeasca la alte
doua sau trei produse cu caracteristici tactile similare (de ex. o para are consistenta
destul de similara cu cea a unui mar dar de obicei este mai suculenta si mai granulata).
• Daca participantii au peste 12 ani rugati-i sa descrie in detaliu consistenta mostrelor,
evaluand la randul lor principalele atribute (duritate, coeziune, vascozitate, elasticitate, grosime, granulatie, etc.), dupa ce le-ati furnizat definitia fiecaruia cu ajutorul
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dictionarului (pag. 33). Intotdeauna dati exemple de produse in care caracteristicile
sunt bine pronuntate (ex. vascos ca si mierea, tare ca si painea, etc.), invitandu-i sa
dea alte exemple. Sunt acestea caracteristici tactile care fac mancarea cateodata
mai mult sau mai putin agreabila? Pot aceleasi caracteristici sa fie catodata placute
la un produs si neplacute la alt produs?
Cand sau completat toate fisele, colectati toate descrierile impreuna pe un flipchart
urmarind mai ales care adjective au fost mai folosite de catre grup si care au fost
mai putin folosite.
Aliment
Mar verde

Atribut tactil

Descriere

Suprafata
青リンゴ

Fina …

Consistenta

Suculent, fainos …

Alimente cu consistenta similara: …
Figura 6.2 Fisa pentru evaluarea produsului pe baza senzatiei tactile “interne”.

Palatabilitate
(De la varsta de 12 ani)
La final introduceti conceptual de palatabilitate, folosind definitia din dictionar (pag.
34). Pentru asistenta in intelegere furnizati mici mostre de paine cu si fara unt, atragand atentia asupra a cum creste palatabilitatea cu continutul gras. In acest moment
reconsiderati produsele folosite la Experimentul 6.2 si comentati impreuna asupra palatabilitatii lor. Care sunt cele mai palabile?
Gras sau slab?
(De la varsta de 12 ani)
Organizati o degustare de branzeturi (preferabil locale) cu diferite nivele de grasime,
incurajand participantii sa-si noteze diferenta intre finete si palatabilitate.

Descriind cu mainile si cu gura …
Rugati participantii sa gaseasca noi adjective si similitudini (de ex. crocant ca si un biscuite).
Consistenta poate fi …
Lipicioasa ca si mierea, cleioasa ca si pastele fierte prea mult, cremoasa ca si branza proaspata, apoasa, cristalina, crocanta, dura, elastica, poroasa, fainoasa, faramicioasa, gazoasa, gumoasa, grauntoasa, moale, grasa, flescaita, nisipoasa, matasoasa, neteda, spumoasa, buretoasa, suculenta, frageda, unsuroasa, vascoasa …
Temperature poate fi …
Ghetoasa ca si o inghetata, rece ca si un serbet, calda, fierbinte …

33

Suprafata poate fi …
aspra, fina, paroasa, cu bule, granuloasa, zbarcita ….

7 Gustul
Gustul, la fel ca si mirosul, ofera informatii cu privire la compozitia chimica a mancarii,
cu ajutorul receptorilor chimici, care in prezenta moleculelor specifice, trimit informatii
creierului. Receptorii gustativi , localizati pe limba si prin cavitatea bucala, sunt sensibili
la anumite substante cum ar fi zaharurile, proteinele si clorurile de sodiu.
Comparative cu simtul mirosului, care poate detecta sute de mii de mirosuri diferite,
gustul este un simt relativ saracacios: receptorii acestuia sunt capabili sa dea informatii
cu privire la un numar limitat de calitati, cunoscut in general sub numele de gusturi primare. Pana in prezent, au fost identificati o serie de receptori senzoriali diferiti pentru
dulce, sarat, umami, amar, acru si in final, gustul de gras, recent descoperit. Nu toate
aromele sunt apreciate in acelasi mod. In majoritatea cazurillor dulcele, saratul si gustul
umami, conectate cu moleculele esentiale vietii (zaharurile, sodiul si aminoacizii) sunt
asociate cu senzatii placute si satisfacatoare. De fapt, noi avem o preferinta innascuta
pentru aceste gusturi si le acceptam inca de la nastere. Acelasi lucru este valabil si in
privinta grasimii, care impreuna cu senzatia tactila delicioasa, aduce cu ea un nivel ridicat de energie. Aceasta energie exista in trecut in mod fundamental, doar pentru a
asigura supravietuirea, cand mancarea era putina. Amarul si acrul, pe de alta parte, sunt
deseori asociate cu substante toxice cum ar fi alcaloizii sau mancare putrezita, fiind automat respinse. Invatam sa ii apreciem gusturile abia dupa o buna educare a simturilor.
Deseori, organismul comunica cu substantele nutritive necesare prin intermediul senzatiei placerii asociate cu gustul. Placerea pentru sarat, de exemplu, creste atunci cand
este cald, iar corpul transpira, pentru ca este nevoie de o cantitate mai mare de sodiu.
Perceptia nivelelor diferitelor gusturi, variabila de la persoana la persoana, depinde de
numerosi factori, unii innascuti, altii dobanditi, de exemplu, obiceiurile alimentare. Pentru o substanta cum este chinina sau zaharul, sensibilitatea poate varia de la 1 pana la
500, in functie de individ.
La fel ca si receptorii pentru miros, receptorii pentru gust sunt supusi oboselii, iar pragul sensibilitatii este crescut atunci cand sunt suprastimulati. De aceea este preferabila
evitarea mancarii cu excese de zahar sau sare, pentru a impiedica receptorii sa devina
obositi, iar sensibilitatea lor sa scada, impingandu-ne intr-un cerc vicios, in a ne sara
sau indulci si mai mult mancarea. Consumul la scara mare a produselor dulci este de
asemenea considerata una dintre principalele cauze ale cariilor dentare si ale obezitatii
care patroneaza societatea noastra, in timp ce o dieta bogata in sodiu poate duce la
cresterea tensiunii arteriale.
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Experimentul 7.1 Recunoastere celor patru arome de baza
(Petru toate varstele)
Acest test ajuta participantii sa distinga cele patru gusturi de baza (dulce, sarat, amar
si acru), izoland si localizand simtul gustativ, diferentiindu-l astfel de celelate simturi, in
special de miros. Mirosul este mereu un factor in perceptia gustului, pornind de la ideea
ca “gustul” este des folosit pentru a descrie arome (ex. gustul alunei, gustul cafelei, etc.).
Cu paritcipantii cu varste mici, concentrate-va in recunoasterea diferitelor gusturi, conectandu-le cu hrana mancata in mod obisnuit. Daca acel copilul nu stie sa scrie, etichetati mancarea cu desene / ideograme si colectati observatiile lor pe o bucata mare
de hartie.
Incepand cu vasta de 10-12 ani, ar putea fi interesanta o comparatie intre sensibilitatea
gustativa a fiecaruia cunectand-o cu obiceiurile alimentare proprii, realizand legaturi
intre preferinte si sensibilitatea individuala.
Materiale:
Pentru degustat, sugeram sa folositi doua seturi diferite de solutii, in functie de varsta
participantilor:
Solutii pentru copii mai mici( pana la 12 ani):
• Zeama strecurata, dintr-o lamaie
• 1 lingurita de sare
• 4 lingurite de zahar
• 1 lingurita de cafea instant
Solutiile pentru participantii mai mari( cu varste de peste 12 ani):
Aceste doze sunt aceleasi folosite in cazul testului preliminar, administrat degustatorilor
aspiranti profesionisti, pentru verificarea sensibilitatii personale.
• 20 g de zaharoase
• 20 g de clorura de sodiu
• 0.7 g de acid citric (disponibil in farmacii)
• 0.8 g cofeina (disponibila in farmacie)
Pentru ambele teste:
• 5 cani de masurat , fiecare a 1.5 litri
• 5 litri de apa minerala (fara gust, ideal fara clor)
• 4 linguri mari pentru amestecat
• 5 cani disponibile pentru fiecare participant
• Etichete
• Hartie si creioane
• Flipchart sau o hartie alba pentru notarea rezultatelor
• Chestionare de evaluare individuala (Fig. 7.1)
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Metoda:
• Etichetati patru dintre cani cu o litera din alfabet si plasati cate unul din cele patru
ingrediente folosite in teste in fiecare dintre acestea.
• Adaugati un litru de apa, putin cate putin, amestecand constant pentru a obtine o
solutie uniforma, fara depozite.
• Umpleti cana ramasa cu apa simpla.
• Ditribuiti cate patru cesti fiecarui participant si notati-le cu literele insemnate pe
cani. Introduceti o cana fara litera si umpleti-o cu apa. Adaugati cate putin din fiecare solutie in cestile cu litera corespunzatoare. Introduceti o ceasca fara litera si
umpleti-o cu apa curata.
• Turnati putina solutie din fiecare in cestile corespunzator marcate.
• Lasati fiecare participant sa guste din fiecare solutie, notand gustul perceput in
chestionarele individuale si indicand intensitatea senzatiei avute.
• Gura trebuie clatita cu apa curata intre fiecare degustare.
• La sfarsitul testului, comparati impreuna rezultatele, accentuand diferentele individuale. Este cineva hipersensibil la amar? A intampinat cineva dificultati in diferentierea gustului de sarat fata de cel dulce? Care sunt obiceiurile lor alimentare? Isi
sareaza mancare puternic? Mananca multe dulciuri? Relationati diferitele elemente
obtinute intre ei si explicati-le ca diferentele individuale sunt partial date de un
suport genetic, deci innascute, dar si determinate de obiceiurile alimentare ale fiecaruia.

Solutie

Gust

Intensitate

A
B
C
D
Figura 7.1 Formular pentru notarea aromelor si intensitatii in timpul testului de recunoastere a celor
patru gusturi de baza (dulce, sarat, amar si acru). Marcheaza intensitatea cu + (usoara) ++ (medie) sau
+++ (puternica).
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Recunoasterea gustului umami
(De la varsta de 12 ani)
Introduceti “gustul de glutamat”, cunoscut sub numele de umami (vezi instructinile
gustarii, pg. 34). Gustati urmatoarele alimente, in ordinea indicata, impreuna cu mici
bucati de paine.
• Aceeasi branza (ex. Parmesan) la trei perioade de maturare, incepand cu cea mai
proaspata.
• Sosul de soia organic fara glutamat si sosul de soia cu adaos de glutamat.
In timpul degustarii mostrelor in ordinea sugerata, participantii vor invatat sa recunoasca gustul umami si sa intentifice variatele intensitati ale acestei arome, conectata cu
diferentele dintre produse.
Gustul umami este cel mai intens in sosul de soia non-organic, cu o concentratie artificial ridicata de glutamat. Cascavalul vechi va avea un gust pregnant de umami, pentru
ca nivelul de glutamat a crescut in mod natural si spontan, odata cu trecerea timpului,
datorita autolizei proteinelor.
Explicati ca in natura, prezenta aromei de umami nu este nici o data singulara, ca un
gust individual, dar este mereu combinata cu alte gusturi, cum ar fi cel sarat, cu care
este deseori confundat. Diferite savori sunt eliberate in urma gustarii sosului de soia
si a cascavalului. Focalizati-va atentia asupra intensitatii si placerii in relatie cu calitatea
alimentului.
Pentru a termina investigatia, rugati participantii sa se uite in dulapurile si frigiderele
de acasa, si in supermarket-uri, cautand etichete care sa arate continutul de adousuri
pentru arome, cum ar fi glutamatul monosodic. De ce sunt ei adaugati in mancarea
industriala? Cu ce ingrediente naturale pot sa fie inlocuiti?
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Cum se schimba gusturile?
(Pentru toate varstele)
Selectati niste fructe si legume locale care pot fi mancate proaspete, si care acopera
gama de arome descrise la testul anterior. Nu va faceti probleme daca sarea este slab
reprezentata. Spalati, aranjati si taiati fructele si legumele astfel incat fiecare participant sa poate gusta cateva bucati din fiecare sortiment. Aranjati mostrele pe tavi, grupate dupa gusturi dominante. Lasati cateva bucati intregi din fiecare fruct sau leguma
pentru scopul demonstratiei. Acest lucru ne va ajuta sa le imprimam in memorie.
Incepeti prin simpla gustare a fructelor si legumelor si rugati participantii sa identifice
gustul care caracterizeaza mostra. Aduceti-le aminte ca senzatiile din gura (aromele din
interiorul gurii), senzatiile tactile (consistenta) si cele dureroase (picant) sunt percepute
odata cu gustatul. Rugati-i sa izoleze si sa identifice adevaratele gusturi (Pentru alte
exercitii vezi Experimentele 9.1.2 si 9.1.3).
Apoi repetaţi degustarea cu o baie picanta (cum ar fi ulei şi sare) pentru legume şi o
baie dulce (cum ar fi miere si suc de lamaie) pentru fructe. Pentru cei cu varste de peste
10-12 ani, discutati rezultatele diferitelor teste, repetand intrebarile folosite anterior.
Indreptati-le atentia catre rolul condimentelor (sare, zahar, otet, zeama de lamaie) si
asupra faptului ca acestea pot imbunatati gustul, dar si altera, prin arome prea puternice, care ne diminiueaza sensibilitatea gustativa.
Pentru a incheia, faceti un poster mare dedicat fructelor si legumelor locale, grupandule in functie de caracteristicile aromatice, incluzand retete de acasa sau inventate pe
perioada cursului.
Preferinte
(De la varsta de 7 ani)
Schitati o lista cu alimente si meniuri comune acasa si la scoala, in ordinea preferintelor,
pe baza gustului. Care dintre gusturi este pe primul loc in cadrul listei? Care este ultimul
pe lista?
Influenta temperaturii asupra gustului
(De la varsta de 12 ani)
Senzitivitatea la acru nu variaza mult prin faptul ca temperatura alimentelor se modifica. In orice caz, senzitivitatea la sarat creste linear, iar cea la dulce creste exponential
odata cu cresterea temperaturii. Senzatia de amar este perceputa mai bine la temperaturi mici sau peste 37 de grade Celsius (98.6 grade F). Aceste fapte pot fi usor dovedite
in bucatarie. Inghetata, de exemplu, este mult mai bogata in zahar decat o bautura
fierbinte, deoarece frigul reduce puterea zaharului de a indulci, in timp ce un ceai rece
neindulcit pare mai amar decat unul fierbinte. Rugati grupul sa guste solutii acre, dulci,
sarate si amare la trei temperaturi diferite (5 grade Celsius/ 40 grade Fahrenhite, 20
grade Celsius/ 70 grade Fahrenhite, 40 grade Celsius/ 100 grade Fahrenhite). Preparati
solutiile in conformitate cu instructiunile de la exercitiul anterior. Care dintre gusturi isi
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schimba cel mai mult intensitatea in functie de temperatura? La care dintre gusturi
sensibilitatea se diminueaza odata cu cresterea temperaturii? Solicitati sugestii cu privire la mancaruri sau bauturi care isi pierd atractivitatea de la o temperatura la alta.

Experimentul 7.2 Evaluarea perceptiei pragurilor in cadrul gustului de dulce
(De la vasrta de 12 ani)
Acest test ne aduce inapoi la tema senzitivitati gustului, concentrandu-ne asupra gustului dulce si explicand mai departe pe tematica experimentului anterior. Perceptia mai
multor praguri ale variatelor gusturi poate sa difere considerabil de la persoana la persoana. Acest fapt explica de ce unora li s-ar putea parea ca un meniu este fara gust
sau prea sarat, iar altora li s-ar parea perfect proportionat. Focalizati-va din nou asupra
infleuntelor legate de obiceiurile alimentare, asupra senzitivitatii, scotand in evidenta
faptul ca cineva care mananca multa hrana industriala, ca si gustarile preambalate, este
mai putin sensibil la gust.
Materiale:
• 100 de grame de zahar
• 6 litri de apa plata
• 1 pipeta sau seringa cu capacitatea de 25 centimetri cubi
• 10 cesti pentru fiecare participant
• 9 sticle curate de aceeasi marime
• 1 cana
• 1 lingura mare
• Etichete
• Hartie si creioane, fise individuale de evaluare (Fig.7.2)
• Flipchart sau o coala de hartie mare pentru centralizarea rezultatelor
Metoda:
• Prepara solutii cu concentratii crescatoare din punct de vederea al procentelor.
Preparati o solutie de baza in cana , dizolvand 100 de grame de zahar intr-un litru
de apa. Umpleti cele 9 sticle cu 500 centimetri cubi / mililitri de apa. Folosind pipeta
sau seringa, scoateti afara 2.5 centimentri cubi de apa din prima sticla si inlocuiti
acelasi volum cu solutia de baza preparata. Continuati sa faceti acelasi lucru cu restul sticlelor, dislocind pe rand 5., 7.5, 10, 12.5, 15, 20 si 22.5 centimetri cubi de apa,
si inlocuiti cu acelasi volum din solutia preparata initial. In final veti avea 9 solutii
de concentratii cu valori crescatoare egale numeric cu 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 si
4.5 grame/ litru. Numerotati-le in ordinea cresterii concentratiei cu numere de la
1 la 9. Numerotati cestile cu numere de la 0 la 9. Umpleti cana 0 cu apa pura iar
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celelalte cu solutia corespunzatoare. Gustati mostrele in ordine. Degustatorii care
au fost informati anterior doar asupra faptului ca prima cana contine apa, trebuie
sa ghiceasca gustul completand formularul dat. La sfarsitul experimentului discutati rezultatele obtinute si faceti o clasificare a pragurilor personale de perceptie.
Reflectati asupra legaturii dintre aceste date si alegerea hranei. Care este cel mai
“dulce” din cadrul grupului? Care sunt obiceiurile ei/ lui alimentare?

Numarul mostrei

Numele gustului

Intensitatea

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figura 7.2 Formularul de evaluare individuala pentru perceperea pragurilor gustului dulce din cadrul
testului. Mostra 0 este apa pura. In coloana “Numele gustului”, treceti “apa” daca gustul mostrei nu
difera de gustul mostrei 0, sau “?” daca gustul nu a fost recunoscut. Daca gustul este perceput in mod
clar, scrieti numele aromei.
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Masurarea diferitelor nivele de perceptie pentru sarat si amar
(De la varsta de 10 ani pentru testul sarat, iar de la varsta de 12 ani pentru testul amar)
Experimentul 7.2 poate fi repetat pentru a masura perceptia pragurilor pentru gusturi
sarate si amare. Folositi acelasi procedeu pentru a prepara 9 solutii cu concentratii in
ordine crescatoare, preparand solutia initiala cu 20 de grame de clorura de sodiu pentru a prepara solutia sarata sau 5 grame de cofeina pentru cea amara. Vor fi obtinute
urmatoarele concentratii:
Solutiile sarate: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 grame/litru
Solutiile amare: 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.225 grame/litru
Folosirea solutiilor prea diluate pentru solutiile amare in comparatie cu solutiile dulci
si sarate folosite in test, nu trebuie sa fie surprinzatoare: acest gust, care are misiunea
importanta de a semnala toxicitatea din mancare, este de fapt mult mai bine perceput
decat celelalte.
Dulce ca si…
• Fructe
(Pentru toate varstele)
Organizati o degustare de fructe crude si confiate cu diferite concentratii ale zaharului
si evaluati placerea in relatie cu perceptia dulcelui.
(De la varsta de 12 ani)
Cum se schimba intensitatii gustului de dulce in timpul coacerii? Comparati acelasi tip
de fruct in timpul diferitelor stadii de coacere. Experimentul poate fi un punct de pornire pentru o excursie ghidata pe o cultivatie, o recolta sau un depozit de fructe, crescute
pe campuri, in livezi sau in sere.
• Indulcitorii
(De la varsta de 12 ani)
Colectati o gama de indulcitori naturali (zahar alb, zahar brut, zahar brun, melasa, miere, sirop de artar, etc.). Comparati-le savoarea printr-un test al gustului si printr-o discutie cu privire la variata lor folosinta in bucatarie. Explorati locul de unde provin si
cum sunt produse. Intocmiti un poster mare, centralizand impreuna toate informatiile.
Un exercitiu similar poate fi sustinut folosind diferite tipuri de sare (sare de mare, sare
gema, etc.) la diferite nivele de calitate.
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Descriind cu ajutorul gurii…
Rugati participantii sa gaseasca noi adjective si similitudini (ex. acru ca sucul de lamaie).
Un gust poate fi...
Apetisant, delicios, bun sau rau, simplu sau complex, neplacut sau placut, puternic sau slab, intens, pronuntat sau vag, delicat...
Un gust poate...
Acoperi, masca , distruge, domina, consolida, dezvolta alt gust.
Un meniu, in functie de dominatia unui gust sau altul, poate fi...
Amar, acru, ascutit, acidulat, acrisor, usturator, sarat, salin, dulce, zahart, dezgustator, savuros,
bogat...
Gustul unui meniu, in functie de armonia imbinarii unor gusturi variate, poate fi...
Rafinat sau brut, simplu sau sofisticat, clar sau complex,delicat, structurat…
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8 Auzul
Asa cum ochiul traduce energia electromagnetica a razelor de lumina in impulsuri nervoase, asa auzul este capabil sa converteasca energia mecanica a sunetelor in informatii
de auz. Undele de sunet se formeaza cand moleculele de aer compresate apasa asupra
moleculelor adiacente cauzand vibratiile. In timp ce mancam stimulii de auz ajuta imbogatirea informatiei senzoriale pe care o primeste creierul despre mancare. Stimulii pot
fi interni si externi. Formatorii (care sunt produsi in gura in timp ce mestecam) contribuie impreuna cu stimulii tactili la evaluarea cu ajutorul creierului aspura consistentei
mancarii.
In timpul mestecatului, de exemplu, o bucata proaspata si moale de paine face mai
putin zgomot ca si o grisina sau ca si un cips din cartof. In timp ce fructele si legumele
proaspete produc mai mult zgomot decat cele gatite. De fapt, noi oferim mai multa
atentie acestor stimuli auditivi decat senzatiilor tacile din gura. Acest lucru a fost demonstrate intr-un experiment in care subiectii au fost pusi sa asculte la casti sunete
amplificate produse in gurile lor in timp ce zdrobeau diferite tipuri de cipsuri din cartofi.
Organizatorii experimentului au constatat ca falsificarea tonului zgomotului din casti
a fost suficient pentru a insela boltele palatine a subiectilor, facandu-i sa creada ca
mananca un cips mai crocant decat cel anterior, chiar daca aceasta nu a fost adevarata.
Zgomotele externe care nu sunt legate de mancare, cum sunt muzica si vocea, pot de
asemenea influenta puternic in alegerea mancarii. Ganditi-va doar la muzica de fundal
din supermarketuri si restaurante, care animeaza, facand experienta mult mai placuta si
incurajeaza achizitiile. In timpul mesei, stimulii externi auditivi prea ridicati sau prelungiti
pot interfera cu perceptia senzoriala, incluzand gustul. Mancand intr-un mediu foarte
zgomotos, de exemplu, reduce sensibilitatea la gusturi si impiedica gustarea completa a
mancarii. Pe de alta parte, acompaniind mancatul cu muzica placuta si relaxanta poate
creste apetitul si imbunatatirea digestiei.

Experienta 8.1 Pocnet sau paraitura? Recunoscand mancarea dupa sunet
(Pentru toate varstele)
Diferite mancaruri pot produce diferite sunete bazate pe consistenta lor.
Cunoastem sunetele produselor? Acest experiment ne testeaza constientizarea.
Materiale:
• Niste produse cu diferite consistente (fructe si legume proaspete si gatite, grisine,
cipsuri din cartofi, biscuiti, prajituri, etc.)
• Materiale opace sau bucati de textile pentru a lega la ochi participantii
• Un microfon cu un suport si o statie (optional)
• Hartie si creioane
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Metoda:
• Gustati bucati mici din fiecare produs testat. Rugati participantii sa isi focalizeze
atentia asupra diferitelor sunete facute de prima muscatura si apoi mestecarilor
ulterioare, cand saliva a inmuiat mancarea si i-a schimat consistenta.
• Legati la ochi participantii.

8
•

•

Pe rand, rugati participantii sa isi descopere ochii apoi dati-le unul dintre produse
si rugati-I sa muste si sa mestece (langa microfon, daca este folosit), probabil cu
gura deschisa pentru a creste claritatea sunetelor. Intre timp, ceilalti (cu ochii inca
acoperiti) trebuie sa incerce sa ghiceasca felul de mancare. Rugati-I sa isi elibereze
temporar ochii pentru a putea scrie numele produselor pe o bucata de hartie, si de
asemenea un cuvant onomatopeic care sa descrie sunetul.
In final dezvaluiti produsul si examinati colectiv rezultatele. Cine a ghicit cel mai
mult? Care characteristici ale sunetului pot sa indice daca este vorba despre un
produs sau altul? Care are auzul cel mai bine dezvoltat din cadrul grupului? Difera
descrierea sunetului de la un participant la altul?

Imitarea sunetelor
(Pentru toate varstele)
Organizati o competitie pentru a vedea cine imita cel mai bine sunetele si zgomotele
asociate cu mancarea. Cine este cel mai bun in imitarea zgomotului produs de un cips
din cartof? Dar sunetul unui automat de cafea? De obicei imitarea unui blender la putere maxima provoaca un puternic amuzament.
Cantecul onomatopeic
(Varsta cuprinsa intre 4 si 7 ani)
Rugati copiii mai mici sa inventeze un cantec despre onomatopeea produsului, de exemplu: marul spune …, painea spune …, laptele spune …
Experimental 8.2 Impactul sunetelor externe
(De la varsta de 8 ani)
Acest test, trebuie sa aibe loc in timpul unei mese (sau a unei simple gustari), pentru
a stimula reflectarea asupra problemei de poluare cu sunete. Mancatul intr-un mediu prea zgomotos poate reduce sesizabil capacitatea senzoriala, impiedicandu-ne in a
aprecia cu adevarat mancarea.
Materiale:
• 2-3 radiouri sau casetofoane
• Un meniu sau o gustare pe care toti participantii il indragesc
• Farfurii, servetele de hartie, tacamuri, pahare, apa plata
• Hartie si creioane
• Flipchart sau o coala de hartie pentru a colecta datele
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Procedura:
• Asezati mancarea pe farfurii impartite in doua portii egale.
• Porniti mai multe radiouri si casetofoane, pe diferite posturi sau cu diferite cd-uri
pentru a crea o cacofonie de sunete. Rugati participantii sa manance din prima
portie.
• Cand au terminat toti de mancat, inchideti muzica si rugati-i sa faca o deplina liniste. De indata ce este liniste, incepeti gustarea celei de-a doua portii.
• Notati impresiile. In care caz au perceput cel mai bine mancarea? In a doua jumatate
a timpului au reusit participantii sa observe atributele senzoriale ale mancarii care
le-a scapat in prima parte a testului?

8
Sunetele zonelor de unde provin produsele
(De la varsta de 7 ani)
Mergeti intr-o zona unde este produsa sau consumata mancarea (bucatarie, cofetarie,
restaurant, fast food, supermarket, brutarie, fabrica, etc.) si inregistrati folosind un
reportofon, o serie de zgomote cum ar fi zgomotul produs de un automat de cafea,
zgomotul produs de un arzator cu gaz in timp ce este aprins, zgomotul unui blender,
etc. Redati participantilor aceste zgomote si vedeti daca acestia pot identifica originea
lor. Sunt acestia capabili sa gaseasca cuvinte care sa descrie sunetul?
Pe copiii care au varste mai mici rugati-i sa reproduca sunete cu propria voce de indata
ce le-au auzit.
Poluarea fonica
(De la varsta de 12 ani)
Desemnati participantilor sarcina de a investiga poluarea fonica in mediul inconjurator.
Ce zgomote deranjante sunt auzite pe parcursul zilei? Pe de alta parte ce zgomote sunt
placute? Rugati participantii sa schiteze un jurnal al sunetelor cu comentarii si discutatile impreuna. Pentru a duce exercitiul la un alt nivel structurati o clasificare a activitatilor
umane care produc in mod particular zgomote iritante si inalte.

Descrierea cu ajutorul urechilor …
Rugati participantii sa gaseasca alte exemple de cuvinte care sa descrie sunetele si
zgomotele produse de mancare sau tipicul mediului din care provine mancarea sau de
unde aceasta este preparata sau consumata (ex. sunetul crocant cand muscati dintr-un biscuite).
Un sunet poate fi…
Clar, confuz, cristalin, strident, aspru, placut, neplacut, vibrant, delicat, dur, dulce, sever,
zgomotos, incet, puternic, slab, vag, sters, innabusit, umed, …
Un zgomot poate fi …
asurzitor, enervant, innabusit …
Sunetele si zgomotele produse direct de mancare includ …
Sunetul produs de pregatirea popcornului, susurul produs de supa care incepe sa fiarba, sfaraitul mancarurilor prajite in ulei, pocniturile produse de cerealele uscate in laptele rece, fasaitul apei minerale, sunetul apei clocotinde …
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Sunetele si zgomotele produse de anumite locuri unde mancarea este preparata
si consumata includ …
Fluieratul si sasaitul unei oale sub presiune sau a unui ceainic, aburul care este eliberat
de sub capac, ticaitul unui cronometru, sunetul unui automat de cafea, zumzetul aparatelor electrocasnice …

9

Constienta Multisenzorialitatii
Perceptia
9.1 Interferenta dintre simturi
Formarea perceptiei la nivelul creierului este un proces multisenzorial. Dupa receptionarea stimulilor senzoriali, acestia trec prin numeroase centre nervoase inainte de a
ajunge in cortexul cerebral, o importanta parte a creierului care controleaza functii ca
si memoria, concentrarea, ratiunea, limbajul si constiinta. Cortexul este subdivizat in
variate “departamente”, fiecare dintre ele fiind responsabil de interpretarea stimulilor
proveniti de la fiecare simt. Desi sunt separati la nivelul cortexului, stimulii senzoriali
diferiti pot fi amestecati intre ei in timpul rutei ce ii transmite de la organele receptoare
la cortex timp in care acestia sunt dezasamblati si apoi reasamblati. Astfel, in timp ce
perceptia este formata, poate fi vorba despre gustul si mirosul pe care il simtim dar care
este profund influentat de vedere si auz. Acest fapt explica anumite fenomene de perceptie cum ar fi, ca, majoritatea oamenilor pusi in fata unui flacon puternic colorat pot
percepe un miros cu toate ca inauntru se afla un lichid complet inodor. Interferentele
sunt accentuate in cazuri de pericol. Mirosul neplacut al unei bucati de carne, de altfel
perfect din punct de vedere estetic, domina ceilalti stimuli.
Exista de asemenea o interactiune in cadrul fiecarui simt. Pentru gust, un bun exemplu
este glutamatul monosodic (responsabil, asa cum am vazut, de gustul umami), care
usureaza perceptia gustului de sarat si mascheaza gustul amar. In mod similar, gustul
de sarat atenueaza gustul de amar, in timp ce acrul ne face mult mai sensibili la dulce
iar gustul de dulce diminueaza sensibilitatea la acru si amar. De aceea o lingura cu gem
mancata dupa o lingura cu suc de lamaie va avea un gust mai dulce in timp ce aciditatea
provenita de la un fruct care nu este dulce sau gustul amar al unei cafele negre va fi
redus dupa mancarea unei prajituri sau a unei bucati de tort.
Perceptia gusturilor de intensitati diferite combinate intre ele sunt in general mai slabe
decat cele percepute atunci cand gustam arome diferite, separate, exceptand momentul in care una dintre arome este semnificativ dominanta. In acest caz, celalalt, gustul
mai slab functioneaza ca intensificator, ca si atunci cand putina sare este adaugata intrun aluat de prajitura sau putin zahar in tocanita.
In timpul gustarii vazul si auzul pot fi partial “distrate” de alti stimuli senzoriali, mirosul
fiind putin susceptibil la interferente. Acest lucru nu este surprinzator dat fiind faptul
ca unul dintre principiile de functionare este avertizarea noastra cu privire la apropierea
pericolului. Desi inca putem simti mirosul de ars si in general sa percepem si sa memoram mirosul, chiar si in timpul citirii unei carti sau cand suntem situati intr-un mediu
zgomotos.
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Experienta 9.1.1 Interferenta vazului cu mirosul
(De la varsta de 7 ani)
Acest experiment implica evaluarea bucuriei celor doua alimente senzorial identice de
culori diferite. Acesta va constientiza participantii despre cata culoare poate conditiona
participarea lor si poate influenta dezirabilitatea mancarii.
Materiale:
• Peturi de lapte din acelasi brand
• Pachete sau sticlute de coloranti alimentari, fara miros, unul galben sau orange si
unul albastru
• Cani goale
• Litri de apa plata
• 4 pahare pentru degustare pentru fiecare participant
• Linguri pentru amestecat
• Servetele de hartie
• Hartie si creioane, fise individuale de evaluare (Fig. 9.1)
• Flipchart sau coli mari de hartie pentru inregistrarea rezultatelor
Metoda:
• Impartiti laptele in cele trei cani. Colorati o parte cu galben sau orange si unul in albastru. Daca folositi colorant pudra, mai intai amestecati pudra cu putin lapte intr-o
cana apoi adaugati restul de lapte, pentru a evita formarea cocoloaselor. Amestecati
bine. Marcati fiecare cana cu o litera din alfabet.
• Marcati aceeasi litera pe paharele participantilor. Lasati una fara litera si umpleti-o
cu apa. Turnati o mica cantitate din laptele colorat in paharele corespunzatoare.
• Rugati participantii sa guste cele trei bauturi unul cate unul, clatindu-si gura cu
apa intre gustari. Rugati-i sa completeze fisa, notand diferentele si similaritatile si
indicand mostra preferata.
• Dupa terminarea degustarii, dezvaluiti ca cele trei mostre sunt identice in raport cu
mirosul si gustul si singura diferenta a fost culoarea. Au fost ei constienti de iluzia
optica? Care culoare a fost cea mai placuta si care cea mai putin placuta?
Mostra

Aparenta

Miros

Gust

Aroma din gura

Consistenta

A
B
C
Prefer bautura ………...................................		

pentru ca …….................................

Figura 9.1 Fisa individuala de evaluare pentru degustarea influentei culorii in perceptia mancarii.
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Experienta 9.1.2 Influenta consistentei asupra gustului
(De la varsta de 7 ani)
Acest experiment stabileste faptul ca un produs crocant este mai placut decat un produs cu un gust similar dar cu o consistenta mai moale.
Crocantul si faramiciosul sunt caracteristici castigatoare pentru mancare. Ei functioneaza ca si sinonime la prospetime si ne incurajeaza sa mancam mai mult pentru ca ei stimuleaza secretia de saliva (factorul de umidizare a gurii), un mecanism care motiveaza
apetitul. Ei ajuta si la scaderea tensiunii nervoasa.
Materiale:
• Felii de paine, jumatate prajite si jumatate neprajite. Este vital pemntru test ca
toate feliile sa parvina din aceeasi bucata de paine. Consistenta trebuie sa fie singurul atribut senzorial care sa difere. Lasati painea prajita sa se raceasca ca sa aiba
aceeasi temperatura ca si painea neprajita. Evitati arderea in timpul prajirii pentru
ca si cea mai mica arsura poate distorsiona rezultatul.
• Un borcan cu gem sau alt produs pentru uns, dulce.
Procedura:
• Ungeti cu gem pe bucati mici de paine prajita si neprajita, apoi dati spre degustare
tuturor participantilor, rugandu-I sa se gandeasca la senzatiile pe care le provoaca
fiecare. Care dintre cele doua gemuri are o aroma mai buna? Dezvaluiti doar dupa
test ca toate au fost de fapt unse cu acelasi gem.

Experienta 9.1.3 Recunoasterea Aromelor: gustul cu si fara miros
(De la varsta de 7 ani)
Acest test ajuta participantii sa imparta variatele senzatii care constituie “aroma” in cele
trei componente: stimulii de gust, stimulii externi olfactivi si stimulii interni olfactivi (sau
aroma din gura).
Materiale:
• Diferite varietati din acelasi fruct (mere, pere, piersici, etc., ideal ar fi sa fie locale) la
acelasi nivel de maturitate si temperature.
• Farfurii mici, furculite, cutite pentru taiat fructele
• Apa si pahare pentru clatiti gura
• Servetele de hartie
• Hartie si creioane, flipchart sau coli albe pentru colectarea rezultatelor
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Metoda:
• Pregatirea mostrelor
Spalati fructele. Desemnati fiecare varietate cu o litera diferita. Tineti cateva fructe
intregi si feliati-le pe restul, tinand doua varietati separate si lasandu-le cu pielita sau
coaja.
Distribuiti cele doua varietati pe farfurii diferite si dati fiecarui participant 4 mostre din
fiecare fruct. Asigurati-va ca toti au un pahar cu apa si servetele.
• Perceptia stimulilor uni gust
Rugati participantii sa guste fructele tinandu-se de nas. Pot observa diferenta intre cele
doua varietati? Evidentiati ca in acest caz gustul si receptorii tactili functioneaza, deci
gustul si consistenta produsului poate fi simtit.
• Perceptia stimulilor olfactivi externi
Rugati participantii sa miroase doua mostre folosind metoda invatata la Experienta 5.1.
Pot gasi diferenta dintre doua mostre doar prin miros, fara sa le deguste?
• Perceptia aromei din gura
Rugati-i sa deguste din nou mostrele, de data aceasta cu nasul liber. Aroma din gura
este cel mai bine simtita in timpul mestecarii cu gura inchisa, in timpul expiratiei, cand
aerul aduce vaporii din mancare spre epiteliul olfactiv. Ce diferente sunt intre aromele
celor doua varietati?
• Perceptia aromei globale
Acum rugati participantii sa focuseze si pe gust si pe aroma din gura, concentrand pe
toti stimulii de gust si miros produsi de cele doua produse. Care este cel mai bun?
In timpul experimentului adunati observatiile participantilor pe flipchart si comentati-le
impreuna. La final aratati toate fructele, descriind provenienta lor si caracteristicile de
aroma in cateva cuvinte cheie.
Sa apreciem biodiversitatea!
(De la varsta de 7 ani)
Folositi Experimentul 9.1.3 ca un start pentru discutia despre biodiversitate. Subliniati
faptul ca in lume sunt zeci, daca nu sute de varietati din acelasi fruct sau legume, dar
din motive economice putem gasi o varietate foarte limitata in supermarket. Atribuiti
sarcina de cercetare a biodiversitatii, examinand un singur fel de fruct. Ce varietati sunt
cultivate local? Cate varietati sunt in lume? Cate varietati erau in trecut comparativ cu
zilele noastre?
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9.2 Orchestra simturilor
In acest moment participantii sunt constienti de cele cinci simturi ale fiecaruia si individual si in termini de interactiune unul cu celalalt. Acum este momentul de a savura
mancarea cu toate simturile si pentru asta participantii vor fi pusi in fata unui test
printr-o degustare. In contradictoriu cu startul calatoriei, Experimentul 3.1, bazat pe
perceptia subiectiva si pe evocarile emotionale si placute pe care mancarea o poate
provoca, cercetarea acum va implica folosirea vocabularului invatat pentru a veni cu
definitie comuna si obiectiva a calitatii, impreuna ca un grup. Focusand pe similaritati si
diferente intre evaluarile proprii si ale celorlalti, participantii vor dezvolta unelte importante in invatarea de a distinge, evalua si aprecia calitatea alimentelor, a hranei.

Experimentul 9.2.1 Jocul ordonarii
(De la varsta de 12 ani)
Acest test, cunoscut si ca un test de punctare, consta in construirea clasificarii alimentelor bazate pe calitatea senzoriala pre-aranjata (ex. dulce sau amar, crocant, etc.).
acesta este pasul preliminar spre o evaluare multisenzoriala informata, pentru ca antreneaza in primul rand identificarea perceptiei individuale si in al doilea rand cuantificarea
intensitatii.
Materiale:
• 4-5 alimente pentru fiecare caracteristica senzoriala care urmeaza sa fie explorata,
alegand din ceea ce este disponibil local. Alimentele pot fi de acelasi fel (ex. diferite
tipuri de paine, branzeturi, prajituri, etc.) sau din categorii diferite. Pentru fiecare
caracteristica este important sa aveti mostre in care aceste caracteristici sunt sau
foarte tari sau foarte slabe. Pentru o scara de duritate, de exemplu, unul poate
alege fructe variate, incluzand unele la fel insa aflate la diferite nivele de coacere,
sau diferite branzeturi locale diferite ca maturitate. De la o scara care merge de la
nesarat la sarat, unul poate incepe cu orez alb apoi mers spre panificatie cu sau
fara sare, apoi masline, apoi branzeturi la diferite stadii de invechire si de sarare.
O scara a crocantului poate fi constuita cu branza de vaca, unt, parmesan, paine,
biscuiti, cipsuri, etc.
• Pahare si apa pentru clatit gura, farfurii mici si servetele
• Hartie si creioane, fise individuale de evaluare (Fig. 9.3).
• Flipchart sau coli de hartie alba pentru inregistrarea rezultatelor.
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Metoda:
• Cadeti de acord pe un criteriu pentru a aranja alimentele bazat pe puncte: 1 pentru
produsul cu cea mai mica intensitate a caracteristicii si 10 pentru cea mai mare
intensitate.
• Rugati participantii sa guste mostrele si sa faca o scara valorica, completand fisele individuale de evaluare. 							
Adunati toate fisele completate si transferati datele pe o fisa de grup (Fig. 9.4) pentru a calcula un scor mediu. Concluzionati prin cateva cuvinte cheie care sa rezume
experimentul.
Caracteristica pentru evaluare (ex. savoriness - gustul cimbrului)
Numele alimentului

Score (intre 1 si 10)

Aliment 1

5.8

Aliment 2

7.2

............................
Figura 9.3 Forma individuala pentru evaluarea comparativa a alimentelor (punctare).

Aliment 1

Aliment 2

Participant 1

5.8

7.2

Participant 2

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

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

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

...........

...........

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

Scorul total
Scorul mediu
Figura 9.4 Fisa individuala pentru colectarea si punctarea testelor si calculul scorului mediu.
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Scala vizuala
(De la varsta de 7 ani)
Cu participanti mai tineri sunt mai usor de construit scari valorice cu ingrediente de
diferite categorii (ex. masline, branza maturata, grisine, etc. pentru salinitate). Dupa
degustare si colectarea datelor faceti impreuna un afis mare cu schitele produselor
gustate, aranjate intr-un grafic in functie de intensitate.

Experienta 9.2.2 Analiza cantitativ - descriptiva
(De la varsta de 12 ani)
Dupa ce aveti definite unele dintre cele mai importante caracteristici senzoriale ale
produselor care sunt examinate, participantii s-au evaluat cantitativ, prin degustari si
atribuirea de scoruri. Discutiile preliminare ii ajuta sa se concentreze pe cei mai potriviti
parametrii pentru evaluarea calitatii produselor.
Materiale:
• O portie de mancare, pentru fiecare participant, consumata de obicei si agreata ca
si o gustare, sau un produs tipic local (fruct de sezon, branza, paine sau alt produs
copt), sau eventual un pachet de snack.
• Farfurii mici, servetele de hartie, pahare, apa plata pentru clatirea gurii.
• Fisa individuala de evaluare (Fig. 9.5) pentru adunarea datelor
• Flipchart sau coli albe, pentru adunarea datelor grupului
Metoda:
• In primul rand furnizati fiecaruia cate o mostra de mancare. Cu referire la cele cinci
simturi, clarificati impreuna cu grupul caracteristicile care determina calitatea si cuvintele care o definesc. Daca discutam despre un mar, de exemplu (Fig. 9.6), mirosul
este mai mult fructat sau floral? Este gustul mai mult sau mai putin acid? etc. In
mod clar atributele folosite pentru a evalua calitatea difera de la produs la produs.
Pentru consistenta unei prajituri sau a unui produs copt, de exemplu, crocantul si
grunjosul vor fi evaluate, in timp ce pentru un iaurt delicatetea si finetea ar fi mai
potrivite.
• Stabiliti o scara valorica pentru valorile de la 1 la 10, bazata pe placerea fiecarui parametru ales. Rugati participantii sa guste mancarea evaluand cu grija toate atributele senzoriale definite anterior, punandu-I sa marcheze valorile pe fisa individuala
de evaluare (Fig. 9.5).
• Intocmiti un formular similar cu cel sugerat si transferati-l pe un flipchart sau pe
o coala de hartie. Colectati valorile individuale si calculati media notand-o pe o
fisa rezumat. Care caracteristici au cele mai inalte scoruri? De ce? Atrageti atentia
asupra diferentei dintre testele individuale influentate de obiceiurile si obiectivele
calitatii.
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Caracteristici

Aliment 2

Aliment 2

Aliment 3

Aspect

7.2

6.0

4.5

Miros
Gust

8.8

8.0

6.2

8.0

4.0

6.5

Aroma din gura

7.0

5.0

6.5

Palatabilitate
Consistenta

4.0

8.0

7.5

...

...

...

Fig. 9.5 Fisa individuala de evaluare pentru caracteristicile senzoriale ale unuia sau mai multor alimente. Acelasi formular poate fi folosit pentru a centraliza media valorilor, calculate pe baza rezultatelor obtinute de la toti participantii.
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Caracteristica
Vazul
Forma
Marime
Culoare

Suprafata

Adjective

Clasificare

sferica
inaltime (cm), latime (cm)
mare, mica
rosu, verde, galben, uniforma sau culoare inegala, intensa sau
pala …
impecabila, marcata de ploaie sau grindina, mancata de
viermi, uscata …

Mirosul
Miros/aroma din gura
a mierii
Miros/aroma din gura
a iasomiei

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Miros/aroma din gura
a teiului
Miros/aroma din gura
a caisei

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Miros/aroma din gura
a pamantului (solului)

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Simtul tactil
Suprafata
Duritate
Suculenta
Fainos
Crocant
Grunjos
Gustul
Gust dulce
Gust acru
Auzul
Crocant

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Moale, zbarcit

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)
Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Scara valorica a placerii (de la 1 la 10)

Figura 9.6 Exemplul unei fise de evaluare individuala pentru caracteristicile senzoiale ale unui mar.
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Comparand calitatea
(De la varsta de 12 ani)
Testul devine mult ai stimulativ cand alimente similare variate sunt comparate, asa cum
se procedeaza in industrie cand un produs trebuie sa fie optimizat.
Diferite mostre sunt degustate comparativ, de exemplu trei feluri de lapte sau iaurt,
trei mere din locatii diferite, etc. Folositi un formular similar Fig. 9.5 pentru a inregistra
valorile pentru fiecare caracteristica, pentru fiecare produs in parte. Poate fi foarte
instructiv compararea produselor similare cu diferitele profile calitative, ca de exemplu
laptele proaspat versus UHT.
In cazul multor produse, cum ar fi uleiul de masline extra virgin, ciocolata, branza si cafea, parametrii senzoriali au fost deja definiti si codificati de degustatorii profesionisti,
putand fi folositi ca un punct de referinta.
In acest caz de comparatie analiza evaluarii este foarte eficienta folosind un grafic – paianjen ca si cel prezentat in Fig. 9.7. Fiecare grafic reprezinta analiza unei mostre diferite
de cafea. In acest caz au fost analizate (gustul amar, aciditatea, structura, etc.) si de
aceea graficul este octagonal. Pentru a simplifica textul este posibil sa alegi un numar
mai mic de variabile, reducand numarul senzorilor caracteristici folositi sau limitandu-I
doar la o categorie, cum ar fi gustul (amar, acru, dulce, sarat, umami), astfel obtinand
pentagoane sau alte forme.
Mai multe mostre pot fi comparate schitandu-le profilul pe acelasi grafic cu diferite
culori, sau, asa cum este indicat pe diferite grafice alaturate. Graficul – paianjen ofera
profilului o forma si permite acestora sa fie vizualizate intr-un mod evident. De exemplu
in cazul mostrei de cafea A (Fig. 9.7 A), se vede din prima ca profilul cafelei este unul
bogat, complet si complex, dar cu doua defecte evidente, aciditatea si astringenta, demonstrate de constructia formei. Gustul amar este de asemenea nu foarte pronuntat.
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Amar
Acid

Complexitatea
aromatica

Persistenta
aromatica

Structura

Intensitatea
aromatica

Delicatete
Astringenta
Amar
Acid

Complexitatea
aromatica

Persistenta
aromatica

Structura

Delicatete

Intensitatea
aromatica
Astringenta
Amar

Acid

Complexitatea
aromatica

Persistenta
aromatica

Structura

Intensitatea
aromatica

Delicatete
Astringenta

Fig. 9.7 Graficele – paianjen pentru analiza celor trei mostre de cafea.
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Vocabularul simturilor
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Acid: calitatea gustului care inregistreaza concentratia ionilor de hydrogen (H+) din
mancare.
Anasmia: tulburarea sistemului olfactiv caracterizat de absenta totala a simturilor
mirosului.
Amar: calitatea gustului provenit de la stimularea particulelor receptoare prezente
pe limba, de o vasta gama de molecule, uneori (desi nu necesar) toxice pentru oameni, de exemplu alcaloizii. Este o caracteristica care ne ajuta sa ne protejam de
consumul de alimente care contin substante otravitoare.
Aroma: un termen folosit pentru senzatiile complexe care rezulta in urma unei
aglomerari de gusturi percepute de papilele gustative si aromele percepute de celulele retronazale olfactive odata ce mancarea a patruns in gura (aroma din gura).
Aroma din gura: perceptie olfactiva la un nivel retro-nazal (intern) care se datoreaza stimulilor receptorilor olfactivi prin vapori care sunt eliberati din mancare in gura,
dusi prin deschiderile nazale numite choanae.
Coloratia: aditivi care modifica coloratia alimentelor. Acestia pot fi naturali, ca de
exemplu sofran (galben) si clorofila (verde), sau artificiali, cum este chinolina galbena (E104) sau violetul de brevet V (E131).
Consistenta: atribut al mancarii care indica colectivitatea senzatiilor percepute in
timpul mestecarii si inghitirii. Doua alimente cu aceeasi compozitie chimica pot avea
diferite consistente depinzand de aranjamentul spatial al moleculelor. De exemplu
asa se intampla cu untul si frisca.
Crocant: atribut mecanic al alimentelor relationat cu zgomotul produs in timpul
mancarii.
Designul gustului: metoda de creare a mancarii industriale care este prioritara in
evaluarea efectelor fiziologice si psihologice date de peceptia gustului.
Dulce: calitate a gustului creata de stimularea receptorilor dulci localizati pe limba,
de catre zaharuri sau alte molecule cu puteri dulci, cunoscuti sun denumirea de
indulcitori.
Faramicios: cunoscut si sub denumirea de friabilitate, un atribut mecanic al mancarii relationat cu tendinta de a se rupe in mai multe fragmente la inceputul mestecarii.
Glutamatul: aminoacid responsabil de gustul umami. In cadrul formari glutamatului
monosodic este un aditiv important ca un stabilizator de arome.
Grasimi: cunoscuta sub numele de lipide, acestea sunt unele dintre cele mai importante elemente nutritionale impreuna cu carbohidratii, proteinele si sarurile minerale. Acestea au un efect profund asupra consistentei mancarii odata cu cresterea
palatabilitatii. Astazi cunoastem faptul ca grasimile sunt un adevarat test al calitatii,
datorita stimularii unor receptori sensibili la lipide prezenti pe suprafata limbii.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Gustul (calitatea): atribut senzorial al mancarii relationate cu unul dintre cele sase
gusturi de baza: dulce, salat, amar, acru, umami (savuros) si gras.
Gustul (simtul): simtul responsabil pentru perceperea stimulilor chimici legati de
contactul anumitor substante prezente in produse, cu papilele gustative localizate
in gura.
Hypergeusia: tulburare a simtului gustului, caracterizat printr-o sensibilitate a gustului dezvoltat excesiv.
Hyperosmia: tulburare a sistemului olfactiv caracterizat printr-un simt acut al mirosului.
Hypogeusia: tulburare a simtului gustului, caracterizat prin reducerera excesiva a
sensibilitatii gustului.
Index al satietatii: o masuratare a capacitatii mancarii de a satisface.
Mirosul: senzatie produsa de anumite substant asupra simtului mirosului.
Neuroplasticitatea: fenomen neuronal care desemneaza de ce structura morfologica si neuronala a creierului devine remodelata ca un raspuns la stimulii la care a
fost expus in timp.
Nociception: simtul responsabil pentru perceperea stimulilor fizici care activeaza
receptorii de durere. Efectueaza o importanta functie de alarma si este responsabil
pentru anumite senzatii care sunt, in mod eronat, calificate ca provenind de la gust,
cum ar fi picantul.
Palatabilitatea: termen folosit pentru a indica efectul general al atributelor tactile
provenite de la mancarea care confera dezirabilitate si placere in timpul mestecarii.
Asa se intampla si cu senzatiile din gura. Cu cat este mai mare palatabilitatea, cu
atat mancarea din gura este mai placuta de bolta palatina. Este o caracteristica care
deasupra tuturor este legata de textura mancarii.
Perceptia pragurilor: concentratie necesara pentru ca prezenta unei substante sa
fie observabila. Pragurile pot varia major de la o persoana la alta. Pentru aceeasi
substanta acestea se pot modifica avand valori de la 1 la 500 in functie de individ.
Perceptia termala: simt, care ne permite sa evaluam temperatura pielii. Este la
baza senzatiilor de cald sau rece.
Picant: cunoscut si ca picanterie, un stimul cauzator de durere provocat de actiunea usturatoare al anumitor produse, in special produse ca: piper sau piscator, in
cavitatea bucala. Este foarte des categorisit gresit ca un gust.
Receptorii senzoriali: proteine membranale care sunt capabile sa transmita stimuli
neuronali ca functii a stimulilor externi, chimici naturali (simtul gustului sau mirosului) sau fizici (vazul, sunetul, atingerea, etc.).

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
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Recunoastere pragurilor: concentratiile necesare pentru prezenta unei substante
ca aceasta sa fie observabila, dar si corect identificabila.
Sarat: calitate gustativa cauzata de stimularea receptorilor pentru sare prezenti pe
limba, de saruri de sodiu, cum ar fi sarea comuna folosita in bucatarie (clorura de
sodiu) la fel ca potasiul, magneziul si sarurile de amoniu si chiar anumiti compusi
organici.
Senzatia din gura: senzatiile tactile din gura pe care le cauzeaza mancarea sau
bautura.
Simtul: sistem construit pe baza celulelor receptoare (de simt), care reactioneaza la
anumite energii fizice sau chimice, producand stimuli neuronali care sunt receptionati si interpretati de anumite parti ale creierului.
Stringenta: atribut geometric al unui aliment conectat cu perceptia pe parcursul
mestecarii particulelor cu o consistenta si forma diferita de a majoritatii.
Suculenta: cunoascuta si ca notiunea de zemos, este un atribut tactil conectat cu
perceptia din cadrul gurii a umiditatii oferite de mancare cand este supusa presiunii.
Sunetul: senzatiile percepute de ureche, provenind de la o structura oscilativa.
Temperatura: caracteristica fizica care poate puternic influenta simturile gustului.
Cu cat temperatura este mai scazuta, cu atat se percepe mai putin gustul dulcelui
sau al saratului (de exemplu o inghetata topita la temperatura camerei va parea
mai dulce ca o inghetata adusa direct din congelator), in timp ce amarul va deveni
mai pregnant. Intesitatea gustului acru nu se modifica major odata cu temperatura.
Textura: vezi consistenta.
Umami: gust perceput multumita stimularii receptorilor specifici de pe limba, sensibil la prezenta aminoacizilor si ribonucleidelor. Denumirea vine de la cuvantul japonez “savory” (savuros) si este responsabil pentru gustul “savory” (savuros, picant,
gustos) al anumitor produse cum ar fi branza parmesan, carnuri in general, sos de
soia, algele japoneze kombu si aroma monosodiului glutamat.
Vazul: simt responsabil pentru perceperea stimulilor vizuali in timpul interactiunii
dintre undele electromagnetice din cadrul vizual si perceptia ochiului. Acestia sun
divizati in doua categorii: cei care percep culorile, si cei care percep luminozitatea
(intensitatea stimulilor radiativi).
Zogomotul: un sunet care poate sa fie neplacut sau sa deranjeze pe cineva.
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Contacte
Am dori sa ii rugam pe toti cei care au citit acest manual, si care au oraganizat sau
participat la exercitiile sugerate, sa ne ofere un feedback asupra a ceea ce au invatat.
•

Vi s-a parut ca textul este suficient de clar si direct?

•

Care dintre experimente le-ati incercat efectiv?

•

Aveti sfaturi sau comentarii pe care ati dori sa le faceti?

Scrieti la: education@slowfood.com.
De asemenea va rugam sa vizitati website-ul nostru: www.slowfood.com

62

63

BUN este in primul rand
SANATOS dar si ceea ce
face placere...

Nasului
Urechilor

mainilor

Pai sunt multe
lucruri care imi
plac …

trebuie sa faca fericite SIMTURILE, precum si
GANDURILE si MEMORIILE

Ochilor

Cranci

Ceasnacam?
m

Important este sa
alegem...

excellent, hai sa mancam!

Gurii

haide sa
vorbim
despre
FOOD

Salut, eu sunt
SLOW

ASIA

Mancarea de
calitate trebuie
sa fie BUNA,
CURATA si
CINSTITA

INTREAGA
LUME

...cat si cea
a tuturora.

MANCARE BUNA
DE PE PAMANTUL
NOSTRU

Trebuie sa respecte CULTURA noastra, felul nostru de a fi

iata:

CALITATE

Trebuie sa
vorbim despre ….

O MANCARE trebuie
sa te faca FERICIT!

AFRICA

dar
cum?

Credeam
ca am priceput …

Stop,
stop!

… cipsuri,
ciocolata,
prajituri,
bomboane
…

Bun Curat Cinstit

Benzi desenate pentru copii
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Sustenabil este:

Dar ce inseamna asta?

chimici

… de PLANTE
si ANIMALE

exploatare
intensiva

Fara

CURAT

gu
pr noi de
an ovenit dgr ajd
ide
e
a
cu cim
pestic
onclee hr anlait
nt r a e
te
Fertilizanti

Fara

sa fie …

Urmatorul:
un produs de
calitate trebuie

O mancare CURATA
este BUNA si RESPECTA mediul inconjurator, pe TINE si
pe altii: CURAT este
CIVILIZAT.

(un produs) SUSTENABILA.

Fara a POLUA sau a le EXPLOATA. Doar asa putem
spune ca este o mancare

Un produs este CURAT daca RESPECTA PAMANTUL si MEDIUL

FARA CONSERVANTI si
COLORANTI, FARA transporturi
prea lungi care POLUEAZA si dauneaza, noua si
MANCARII.

STOP!
Aici vorbim
despre MANCARE CURATA nu despre
tine.

Desigur, lucruri
normale: spala-te pe mainI
inainte de
MANCARE
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… a cules merele …

Stiu asta! Sunt
atat de CORECT!
Super si corect.

Asta NU ESTE
CORECT!

si pentru toate
astea este platit cu o
suma mica.

Al treilea si ultimul … un produs
de calitate trebuie sa fie JUST.

BINE,
vad ca ai
inteles

Vai draga! As zice ce cap
de bostan esti, dar sunt
rabdator! Aici vorbim despre JUSTITIE SOCIALA si
pun pariu ca nu sti ce 		
inseamna. 		
Desigur, haide
sa vorbim 		
		
despre 		
acest MAR
l-a cultivat
si … a avut

GRIJA de
el …

Un pas marunt ar
fi sa va ganditi mai
mult la cine produce
mancarea noastra.
CORECT inseamna
sa respecti munca
altora.

chiar
daca el a
plantat
pomul

Fermierul care a cultivat aceste mere a fost
intotdeauna SUBAPRECIAT

Bun Curat Cinstit

Benzi desenate pentru adulti
As putea avea atentia voastra
pentru un moment, va rog?
Haideti sa vorbim despre
CALITATEA MANCARII si cele
trei cerinte esentiale care
constituie calitatea.
Prima cerinta …. este
ca trebuie sa fie

BUN este ceea ce
face placere

BUNA

OCHILOR

NASULUI

GURII

URECHILOR MAINILOR

Cranci

BUN este ceea ce satisface toate SIMTURILE.
E nevoie sa reeducam SIMTURILE noastre, sa recunoastem calitatea
prin AROMA, si sa le mentinem in practica. Aprecierea aromei si
CUNOASTEREA se impletesc.

BUN este un produs al
culturii noastre …

si al OAMENILOR ALTOR CULTURI.

BUN este RESPECTUL PENTRU
SINE si pentru ALTII.
Ar trebui sa fie dreptul fiecaruia.
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A doua cerinta pentru
un PRODUS DE CALITATE este acela ca …

… SEMNIFICAND ca
RESPECTA
MEDIUL
INCONJURATOR.

…sa fie CURAT.

Un produs este CURAT daca resursele naturale nu sunt
poluate, risipite sau exploatate cand sunt produse sau
procesate.
Daca acestea sunt respectate atunci putem spune ca
este SUSTENABIL.
Pamanturi care nu
sunt suprasolicitate …

… produc
rezultate
mai bune.

Animale
crescute
NATURAL …

Procesate
fara chimicale
adaugate …

… au gust infinit mai bun.

… o conservare
mai buna
a aromei.

Transporturile mai
scurte …

… ne dau
produse
mai bune,
proaspete,
cu gusturi
reale.

CURAT a devenit
OBLIGATORIU:
Pamantul moare! Inseamna
respect pentru altii si pentru
noi insine. Ar trebui sa fie scopul
fiecaruia. CURAT este CIVILIZAT.
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A treia cerinta esentiala
pentru calitate este ca
trebuie sa fie
CINSTIT

Vorbim aici
despre justitie sociala …

… despre
respectul
pentru PRODUCATORI si
MUNCA lor.

FERMIERUL este intotdeauna pe treapta de jos,
chiar daca el a sadit samanta, a plantat, cultivat si
a cules. Nu putem exista fara fermier.

… si este vital sa restabilim o plata
CORECTA pentru aceia care PRODUC
mancarea noastra.

Este CORECT sa devenim constienti despre conditiile de trai al milioanelor de fermieri din lume,
incepand cu cei care se afla aproape de noi.
Ar trebui sa incurajam
fermierii care produc
mancare intr-o maniera
BUNA si CURATA

… platind
un pret
CORECT.

CORECT inseamna
RESPECT pentru
altii, CONSTIENTIZARE asupra faptului ca
trebuie sa le lasam copiilor nostri o lume mai buna si sa
ne COMPORTAM mai degraba ca si CO-PRODUCATORI
decat ca si consumatori NEINFORMATI.
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NOTE/DESENE

NOTE/DESENE

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

