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Z D R A V É  S L A D K O S T I  

P r í p r a v a  
Aj napriek tomu, že nám sladké jedlo prirodzene najviac chutí, stále sa musíme presviedčať, že sladkosti škodia 
nielen našim zubom, ale zaťažujú organizmus, spomaľujú trávenie a podobne. Ak sú jedlá sladké, obsahujú 
určité cukry. Nie každý cukor je pre telo ľahko stráviteľný. Napríklad cukor, ktorý kúpime v obchode nie je tak 
hodnotný ako cukor obsiahnutý v mede alebo ovocí. Pre trávenie je lepšie jesť cukor, ktorý telo prijíma  ľahšie, 
to je hlavne cukor v ovocí. Často si preto hľadáme jedlá so sladkou chuťou medzi odporúčanými zdravými 
potravinami. Tak sa často stáva, že ovocie a zeleninu obmedzíme na sladký hrášok, kukuricu a banány. Sú aj 
tieto "sladkosti" tak škodlivé ako napríklad čokoláda? 
 

P r o b l é m  
Prečo je mladý hrášok sladký a starý už nie? Prečo sa tak správa kukurica? Prečo je to s banánmi naopak? 
Môže byť aj chlieb sladký bez pocukrenia?  
 

P o m ô c k y  
syr (alebo jablko, hruška, hrozno), mladý hrášok (alebo zaváraný v slanom náleve), mladá kukurica (alebo 
zaváraná v slanom náleve), suchý hrach (varený), suchá kukurica (pukance nesolené a nesladené), nezrelý 
a zrelý banán, chlieb 
 

P o s t u p  
1. Na vylepšenie chute zjedz kúsok jablka, bobuľu hrozna alebo kúsok syra. Kúsok poriadne požuvaj a kým 

budeš pokračovať tak chvíľku počkaj, nech sa ti v ústach nahromadia sliny.  

2. Vyskúšaj chuť mladého hrášku.  

3. Znovu si uprav chuť syrom. 

4. Vyskúšaj chuť vareného hrachu (pripraveného zo suchého hrachu). 

5. Znovu si uprav chuť syrom. 

6. Pokus opakuj so sladkou kukuricou a nesolenými pukancami (pripravené zo suchej kukurice). 

7. Pokus zopakuj aj s nezrelým a prezretým banánom 

8. Uprav si chuť syrom. 

9. Vezmi si kúsok obyčajného chleba a dlho ho žuj, sleduj chuť. 

10. Uprav si chuť syrom a zopakuj so suchou kukuricou (pukancami). 

11. Uprav si chuť a zopakuj so suchým hrachom - kašou. 
 

Z h r n u t i e  
Pracujte v skupinách po štyroch. Diskutujte o zistených chutiach. 
Cukor je zdrojom životnej energie nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá a dokonca aj pre rastliny. Rastliny si ho 
v prípade potreby dokážu vyrábať z iných - chuťovo nesladkých látok. Cukor, čiže veľa energie potrebujú 
rastliny napríklad pri raste (klíčení), preto si do semienok ukladajú čo najväčšie množstvo cukru. Boli kukurica 
a hrášok sladké? 
Ak chceme cukor zo starých semienok získať, je potrebné ich nechať naklíčiť, alebo poriadne požuvať 
a pomiešať so slinami. Boli pukance a hrachová kaša sladké keď ste ich dlho žuli? 
Niektoré semienka sú tak malé, že v sebe nemôžu obsahovať veľa cukru. Cukor sa nachádza v dužine, v ktorej 
sú drobné semienka umiestnené (banán). Čím je semienko zrelšie, tým viac cukru sa okolo tvorí. Ktorý banán je 
sladší, zelený alebo žltý? Porovnaj s chuťou mladého a starého hrášku.  
 

Z a d a n i a  
Vyskúšaj chuť suchých pšeničných alebo jačmenných zŕn. Mení sa ich chuť, keď ich dlho žujete? Zrná nechajte 
naklíčiť - postup si naplánujte spoločne v skupine, poraďte sa s učiteľom. Keď budú mať klíček dlhý asi ako 
samotné zrno ochutnajte ich naklíčené. Ochutnávajte zrná postupne každý deň. Zistili ste nejakú zmenu chuti 
zrna po naklíčení? 


