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C H U Ť  A  V ÔŇA  J E D L A  

P r í p r a v a  
Chuť vnímame prostredníctvom chuťových pohárikov, ktoré sú rozložené na jazyku. Ich počet sa vekom 
zvyšuje. Čím väčší počet chuťových buniek máme, tým jemnejšie odtiene chutí môžeme rozoznať. Preto deti 
často vedia odlíšiť len základné chute. Dospelí už vedia odlíšiť rôzne odtiene chutí a tak si vedia vychutnať 
napríklad aj horkú kávu. Okrem chute nám jedlo pomáha rozoznávať aj vôňa. Aj keď často nevnímame vôňu 
jedla, pretože je málo intenzívna, pri chrípke alebo nachladnutí zväčša zistíme, že vôňa jedla je pre jeho 
vychutnanie rovnako dôležitá ako chuť.  
 

P r o b l é m  
Prečo pri nádche necítime chuť jedál? 
 

P o m ô c k y  
10 pohárov s viečkami (napríklad od detskej výživy), jedlá s rôznymi chuťami (jablko, syr, chlieb, čokoláda, 
uhorka, saláma a pod.), fixka na označenie pohárov, šatka na oči 
 

P o s t u p  
1. Pracujte vo dvojiciach. 

2. Do pohárov vložte vzorky jedál a zatvorte ich viečkom. 

3. Každý pohár označte číslom. 

4. Poháre premiešajte. 

5. Zaviaž si oči a postupne zisťuj podľa vône rôzne potraviny v pohároch. 

6. Poháre premiešajte. 

7. So zaviazanými očami potom skúšaj rozoznávať potraviny podľa chuti. 

8. Výsledky si zapíš. 

9. Poháre znovu premiešajte. 

10. So zaviazanými očami a so zapchatým nosom ochutnávaj jednotlivé vzorky v pohároch a určuj o aké jedlo 
ide.  

11. Výsledky si priebežne pri skúmaní zapisuj.  
 

Z h r n u t i e  
V prípade, že zamedzíme prieniku vonných látok z jedla do nosa (napríklad upchatím nosa, nádchou a pod.), 
chuť jedla necítime tak výrazne, menej výrazné látky zostanú dokonca úplne bez chuti.  

Kedy vám pri experimente jedlo chutilo najviac?  

Pokúste sa vysvetliť, prečo pri nádche chuť necítime. 
 

Z a d a n i a  
Otupiť chuť jedla môže aj prostredie, ktoré je znečistené silne páchnucimi látkami, ktoré zabránia vnímaniu chuti 
jedál. Pokúste sa zjesť svoju desiatu napríklad v blízkosti maštale (dávajte pozor na hygienu). Ak nemáte túto 
možnosť, zavrite sa do kúpelne a nastriekajte ju intenzívne voňavou látkou - parfémom. Pokúste sa vychutnať si 
desiatu. Chutí rovnako? 

 


