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Hnutí Slow Food je nezisková, eko-gastronomická členská organizace, která byla založena v roce 1989 s cílem bojovat proti rychlému 
občerstvení a hektickému způsobu životu, mizení místních gastronomických tradic a klesajícímu zájmu lidí o jídlo, které konzumují, o to, 
odkud pochází, jak chutná a jak ovlivňuje zbytek světa. Dnes má hnutí více než 100 000 členů ve 150 zemích.

Hnutí Slow Food organizuje akce a programy na mezinárodní a místní úrovni, které představují udržitelné zemědělství a řemeslnou výrobu 
potravin a spojují výrobce potravin se spotřebiteli. Naše průkopnické vzdělávací projekty pomáhají lidem pochopit, odkud potraviny pochá-
zejí a jak a kdo je vyrábí a vytvářejí nové trhy a podporují pozitivní společenské změny. 

Terra Madre je celosvětová síť, která dává hlas malým zemědělcům a výrobcům potravin a spojuje je s kuchaři, akademickými pracovníky a 
mladými lidmi s cílem diskutovat o způsobech, jak společně zlepšit potravinový systém. Organizace pořádá setkání na globální, regionální 
a místní úrovni a vzniklé projekty podporují výměnu znalostí po celém světě. 

Nadace Slow Food Foundation for Biodiversity byla založena v roce 2003. Díky veřejným a soukromým dárcům koordinuje projekty ve 
více než 50 zemích světa za účelem ochrany biologické rozmanitosti a podpory zemědělství, které respektuje životní prostředí, kulturní 
identitu, tradice a zdraví spotřebitelů a zvířat. Nadace operuje po celém světě prostřednictvím svých stěžejních projektů: prezidií, Archy 
chuti a farmářských trhů Earth Markets.
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Smyslovost potravin

Smyslovost potravin
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Cesta smyslového vzdělávání „Za původem chuti“ se zrodila, aby poskytla 
jednoduchý, ale zásadní přístup k ochutnávání potravin.  

Prostřednictvím her a zapojení účastníků vám tento kurz poskytne 
příležitost procvičit smysly a získat základní slovní zásobu pro potřeby 

ochutnávek.
Smyslová cesta je rozdělena na tři části: informativní (video), 

didaktická (smyslová cesta) a ochutnávka (ochutnávkový wor-
kshop).

První část, video, ilustruje, jak fungují naše smyslové orgány 
a jak je můžeme cíleně procvičovat; v druhé části 

spojíme smysly v šesti etapách pomocí praktických 
aktivit; třetí částí je ochutnávka, kde si můžete v 
praxi vyzkoušet nabyté znalosti.
Tato cesta není přesně stanovenou metodou, 
ale spíše nabídkou užitečných nástrojů, které lze 

přizpůsobit místním potřebám.

Za původem chu
ti
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huť je často považována za nejdůležitější smysl, pokud jde o požitek z jídla. 
Ale není tomu tak. Když jíme, používáme všech pět smyslů: zrak, sluch, hmat, 
chuť a čich. Těchto pět smyslů jsou nástroje, které nám pomáhají posoudit 
potraviny, a tak určit, co nám chutná či nikoli. Ano, chuť jídla je důležitá, 
ale co taková vůně kávy! Nebo co textura a hmatové vjemy v puse, když si 
vychutnáváme zmrzlinu? Nebo pocit uspokojení, když se zakousneme do 
šťavnatého jablka, který můžeme částečně přisoudit sluchu? A co zrak? Ten-
to smysl je často první nástrojem, který při posuzování potravin použijeme, 
například abychom určili, zda potravina vypadá „normálně“. Zrakem také 
posuzujeme estetické vlastnosti potravin, například ovoce nebo sýr mohou 
vypadat jak atraktivně, tak odpudivě. Ti, pro které je ochutnávání živobytím, 
jako jsou someliéři nebo ochutnávači kávy, pomocí smyslů určují kvalitu po-
travin. Existují předběžné známky kvality potravin, jako je barva vína, která 
značí jeho stáří, nebo textura sýru, kterou zjistíme pomocí prstů. Čich nám o 
potravinách poskytuje ještě více informací, podrobností a stimulantů.

2.1 CHUŤ
Když jíme, aktivují látky v potravinách, které dodávají chuť, chuťové buňky 
na našem jazyku a patře.
Látky, které zajišťují vůni potravin, se volně uvolňují do vzduchu. Cirkula-
ce vzduchu mezi ústy a nosem umožňuje, aby se vůně hromadily v nosní 
dutině, kde se nacházejí čichové receptory, které společně s receptory na 
jazyku a patře interpretují chutě. To znamená, že se vůně jídla uvolňují po-
mocí žvýkání a trávení. Ústa a nos mezi sebou komunikují, aby správně in-
terpretovaly vlastností toho, co jíme nebo pijeme.
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Obr. 1: Aromatické látky procházejí nozdrami, aby se dostaly k senzorickým 
orgánům.

SMYSLY 
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Když jsme nachlazení nebo máme ucpaný nos, snižuje se naše schopnost 
čichu a vnímání odlišných chutí.
Sliznice ústní dutiny je bohatá na nervová zakončení, které určují vnímání tex-
tury, jako je konzistence, zrnitost nebo viskozita. Chuťové pohárky (chuťové 
receptory) se nacházejí na povrchu papily jazyku. Dosud bylo identifikováno 

pět různých typů chuťových receptorů: 
sladké, hořké, kyselé, slané a umami (chuť 
glutamátu). Když se receptory spojují s 
molekulami potravin, například s cukrem, 
přenáší se do mozku elektrický impuls, 
který zajistí konečnou analýzu chuti.

Po mnoho let se věřilo a v mnoha knihách se uvádělo, že existují pouze 
čtyři chutě. Vědecký výzkum v 90. letech však přinesl důkazy o pěti různých 
chuťových receptorech: sladké, hořké, kyselé, slané a umami (japonské slo-
vo popisující delikátnost). Umami pochází z přírodních aminokyselin a glu-
tamátu. Popisuje se jako chuť „masového vývaru“, protože se často používá v 
bujónech. Glutamát sodný se používá pro zvýšení delikátnosti a plnosti chuti 
potravin při vaření.
Stále existuje množství textů, které uvádějí, že některé části jazyku dokáží 
určit pouze čtyři základní chutí; ty jsou však již zastaralé, jelikož dnes víme, že 
celý povrch jazyku dokáže určitě veškeré chuti.

2.2 VÝZNAM CHUTI
Počet chuťových receptorů se liší: existuje jeden chuťový receptor pro 
kyselost, tři kombinované receptory pro sladkost a umami a 30 různých 
receptorů pro hořkost.
Vývoj různých typů chuťových receptorů během biologického vývoje člověka 
je pozoruhodný, zvláště pokud jde o ty pro hořkou chuť. Jejich počet se 
přisuzuje skutečnosti, že mnoho toxických látek v přírodě je charakterizo-
váno právě hořkou chutí a chemickou rozmanitostí.
Obecně se chuť vyvinula během fáze evoluce savců jako systém pro určení 
bezpečnosti potravin. Preference sladkých potravin má velký význam při 
výzkumu potravin s vysokou kalorickou hodnotou. Umami je zase chuť po-
travin s vysokým obsahem bílkovin a potraviny s vysokým obsahem soli se 
týkají nutnosti konzumace určitého množství minerálních solí.
Obecná lidská populace má averzi na potraviny, které jsou kyselé a hořké. 
Vysoká kyselost potravin může znamenat, že je jídlo zkažené nebo zkvašené 
nad žádoucí úroveň.

Obr. 2: Papila na jazyku obsahuje mnoho chuťových pohárků s různými chuťovými 
receptory.

Obr. 3: Pět základních chutí.

Kyselá
Hořká
Sladká
Slaná
Umami
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Tyto vrozené návyky jsou dále ovlivněny zvyklostmi a tradicemi konkrétní 
potravinové kultury. Preference slaných nebo velice hořkých potravin se 
také zakládá na tom, do jaké míry jsme zvyklí jíst potraviny konzervované a 
nakládané ve slaných nálevech.
Přirozená averze na hořké potraviny je také způsobena skutečností, že mno-
ho škodlivých sloučenin má právě horkou chuť a naše tělo si na ně vyvinulo 
obranný mechanismus. Hořkou, zásaditou chuť velice často nalezneme u 
zeleniny. Ve skutečnosti v přírodě existuje 100 000 alkalických látek, které 
jsou charakterizovány různými úrovněmi toxicity (strychnin, atropin) nebo 
účinky na nervový systém, jako jsou stimulanty (kofein, teobromin) nebo 
drogy (kokain, meskalin). Brukvovitá zelenina (zelí, brokolice) obsahuje 
hořké sloučeniny. Goitrin, strumigenní látka izolovaná z tuřínu, zasahuje do 
procesu absorpce jódu ve štítné žláze, což usnadňuje vznik strumy.
Na druhou stranu je také pravda, že různé druhy potravin, zejména některé 
druhy zeleniny (čekanka, artyčok), jsou nám prospěšné, ale nekonzumu-
jeme je z důvodu hořké chutí.

2.3 CITLIVOST NA HOŘKOST
Existují dvě hlavní typologie, které popisují schopnost jedince vnímat 
hořkost. Lidé, kteří vysoce citliví na hořkost, a ti, kteří hořkost vnímají méně.
Děti jsou na hořkost vysoce citlivé, ale s postupem věku tuto schopnost 
ztrácejí. To je zvláště patrné u žen, které v dospělosti nebo staří konzumují 
více hořkých potravin, které by jako děti nejspíše zavrhly. Vnímání hořkosti 
je typicky genetickou vlastností, která se předává z rodičů na děti.
 
Citlivost na chuti se liší napříč světem: 3 % obyvatelstva západní Afriky, 40 % 
obyvatel Indie a 30 % bělošských obyvatel Severní Ameriky nejsou citlivý na 
hořkou chuť. V Itálii aktuálně probíhá výzkum genetického vlivu na vnímání 
chutí v izolovaných, geneticky homogenních populacích (malé vesnice), 
které jsou vystaveny stejným vlivům prostředí. Z předběžných údaje se zdá, 
že 37 % z nich není citlivých na hořkou chuť.

2.4 EXPERIMENTOVÁNÍ S CHUTĚMI
Silu chuti je možné efektivně měřit tím, že smícháme dvě nebo více chutí 
dohromady, jako je kyselá a hořká.
Vystavení chutné látce způsobuje adaptaci, kdy se intenzita stimulu 
postupně snižuje. Tento fenomén se také vztahuje na vůně a texturu. Kyselá 
chuť také způsobuje sekreci velkého množství slin, čímž se snižuje vnímání 
kyselosti.
Intenzita vnímání chuti je silnější, pokud jsou přítomny dvě vůně, a to zej-
ména pokud jsou kompatibilní (sladká a ovocná). Naopak se zvyšuje aro-
matický vjem, pokud není přítomna kompatibilní chuť

2.5 PÁLIVOST A TRPKOST
V ústní dutině také vznikají vjemy, které nejsou nutně klasifikovány jako 
chuť nebo struktura. Jedním z nich je pocit pikantnosti nebo pálivosti. Když 
jíme chilli papričku, rozpustí se její molekuly ve slinách a vznikne pálivý 
pocit vyvolaný trigeminálním nervem, který rovněž vnímá teplo, chlad a bo-
lest. Ačkoli pikantnost není chuť, vytváří trigeminální vjem. Podobné látky 
se vyskytují v pepři, česneku nebo zázvoru. Tento nerv je také stimulován 
molekulou mentolu, která dává pocit chladu.



Artyčok, nezralé ovoce, čaj a červené víno obsahují třísloviny, které mohou 
snižovat mazivo ve slinách, čímž vzniká pocit trpkosti a suchosti a hrubosti 
v ústech.

2.6 LIDSKÝ NOS
Vůně je smysl, který má schopnost vyvolávat vzpomínky a emoce navzdory 
tomu, že ho vnímáme jako méně důležitý.
Pro zvířata má čich zásadní význam: hledají pomocí něj jídlo, unikají 
dravcům nebo jim slouží při páření.
Odhaduje se, že člověk dokáže nosem rozlišovat mezi 10 000 různými pachy, 
přestože je koncentrace vonných látek ve vzduchu je jen několik molekul na 
milion.
Pro většinu lidí je rozpoznání zápachu, jehož zdroj nevidíme, velice obtížné.
Často je jednodušší určit pouze přibližný typ zápachu, jako je vůně květin, 
ovoce nebo kouř, spíše než přesně stanovit konkrétní rostlinu, ze které po-
chází. Naše čichová paměť totiž není natolik rozsáhlá a vytrénovaná.
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Obr. 4: Trigeminální nerv je zodpovědný za pocit kořeněnosti.

Přestože čich používáme neustále, téměř nikdy ho nevyužíváme k rozpo-
znání věcí, které známe.
Čich již není pro člověka nezbytným nástrojem k přežití.

2.7 ČICH
Čichový epitel, smyslový orgán, který vnímá pachy a vůně, interaguje s mo-
lekulami ve vzduchu, které do těla vstupují přes nos a ústa. Čichový epitel je 
složen z milionů neuronů se specifickými receptory, které kombinují mole-
kuly vůní a pak vytvářejí elektrický impuls. Tyto neurony přenášejí signál do 
čichového stonku a následně do mozkové kůry a limbického systému, který 
je archívem vzpomínek a emocí.

Máme 350 různých typů receptorů, které 
mohou vnímat více než 10 000 různých 
pachů.  Každá vonná látka stimuluje jinou 
kombinaci těchto receptorů, kterým stále 
ještě plně nerozumíme

2.8 HMAT A SLUCH
Když jíme, vnímáme rovněž hmatové pocity, jako jsou křupavost, drobivost, 
tuhost, jemnost, hrubost, zrnitost nebo viskozita. Tyto pocity způsobují ner-
vová zakončení na chuťových pohárcích, které poskytují informace o konzis-
tenci a struktuře potravin. Když žvýkáme, vnímáme sluchové vjemy, které 
evokují hmatové vjemy, jako například když je potravinami křupavá.

Obr. 5: Neurony čichového epitelu.

Smysly
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2.9 CHUŤ
Vjemy, které vnímáme při jídle, jako jsou ty chuťové, trigeminální, hmatové, 
čichové nebo sluchové, aktivují konkrétní části mozku. Nakonec jsou však 
přenášeny do frontální kůry mozku, centra vědomí, kde se spojují do jedi-
ného procesu.
Pro tento konečný proces se používá termín „chuť“.
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje chuť jako: „Složitou 
kombinaci čichových, chuťových a trigeminálních vjemů. Chuť může být 
ovlivněna hmatovými, teplotními, bolestivými nebo kineostetickými účinky.“

Obr. 6: Vjemy, které vnímáme, aktivují různé oblasti mozku. Nakonec jsou však všechny kon-
centrovány do frontální mozkové kůry, kde se vytvoří jejich mozkový „obraz“, tedy chuť.

Smysly

CHUŤ

CHUŤ
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Smyslová cesta – úlohy

– Křížkem indikujte stupeň hořkosti, který jste vnímali.

MINIMÁLNÍ        STŘEDNÍ                           SILNÝ

Přejděte na část 5, odst. 5.1, úlohu 1, kde zjistíte, jak si stojíte, a poté si 
přečtěte o vašich potravinových preferencích.

CHUŤ – Úloha 2
Určete různé chutě
Před vámi je pět očíslovaných sklenic, které obsahují pět chutí rozpuštěných 
ve vodě (cukr, kyselina vinná, sůl, kyselina glutamová a extrakt z chinovníků).
– Postupně ochutnejte obsah všech sklenic a po každé sklenici si vypláchněte 
ústa;
– v tabulce níže šipkou spojte čísla sklenic s uvedenými chutěmi.

N° verre Chuť
1 Kyselá
2 Hořká
3 Sladká
4 Slaná
5 Umami

- Řešení úlohy 2 naleznete na v části 5, odst. 5.1.
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V této kapitole naleznete úlohy, které se provádějí na šesti stanovištích 
smyslové cesty „Za původem chuti“.

Každý odstavec je věnován jednomu smyslu 
s interaktivním vícesmyslovým cvičením 
nakonec. Nejdříve je uveden popis úlohy a 
následně tabulky pro vyplnění.
Příjemnou zábavu!

3.1 CHUŤ
CHUŤ – Úloha 1
Co vám chutná?
Populace je rozdělena do dvou skupin: Osoby citlivé na hořkost a osoby 
méně citlivé na hořkost. Do které skupiny spadáte? Víte, že to ovlivňuje vaše 
stravovací návyky?
Pojďme to zjistit společně s testem chuti.
Před vámi je kousek papíru, na kterém je kousek látky stimulující vnímání 
hořké chuti, thiomočovina. Nyní se napijte trochu vody. – Položte papírek 
na špičku jazyka a podržte ho tam 30 sekund;
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CHUŤ – Úloha 3
Určete další vjemy v ústech
Před vámi stojí tři sklenice označené A, B a C. V každém z nich byly rozpuštěny 
extrakty z mentolu, třísloviny a chilli papriček.
– Postupně ochutnejte obsah všech sklenic a po každé sklenici si vypláchněte 
ústa;
– V tabulce níže šipkou spojte čísla sklenic s uvedenými chutěmi (stejně jako 
v úloze 2).

Sklenice Vjem v ústech
A Trpký
B Svěží
C Pálivý

– Dokončete ochutnávku a vyplňte tabulky. Řešení úlohy 3 naleznete v části 
5, odst. 5.1.

3.2 ZRAK
ZRAK – Úloha 1
Oči jsou důležité!
Před vámi stojí sada obsahující 16 barevných dlaždic různých odstínů. Vaším 
úkolem je porovnat je od nejsvětlejšího po nejtmavší odstín.
Řešení úlohy 1 naleznete v části 5, odst. 5.2.

HUŤ – Úloha 2
Průhledná, zamlžená nebo zakalená?
Před vámi stojí tři průhledné, očíslované nádoby. Podívejte se na ně a po-
kuste se přiřadit jejich vzhled k možnostem uvedeným v tabulce níže.

Nádoba č. Vzhled
1 Průhledná
2 Zamlžená
3 Zakalená 

Řešení úlohy 2 naleznete na v části 5, odst. 5.2.

3.3 ČICH
ČICH – Úloha 1
Dokážete poznat vůně?
Před vámi stojí šest nádob obsahujících různé vůně.
Přiložte nos ke každé z nádob a nasajte vůni. Pokuste se určit jednotlivých 
vůní a vyplňte tabulky níže.

Nádoba č. Obsah
1 Banán
2 Káva
3 Skořice
4 Česnek
5 Cibule
6 Vanilka

– Řešení úlohy 3 naleznete na v části 5, odst. 5.3.
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ČICH – Úloha 2
Dokážete určit intenzitu vůně?
Před vámi stojí tři nádoby s tekutinami o vůni různé intenzity. Očichejte je a 
vyplňte tabulku intenzity vůní níže.

Intenzita vůně Nádoba č.
Nelze určit

Střední
Silná

– Řešení úlohy 2 naleznete na v části 5, odst. 5.3.

3.4 HMAT
HMAT – Úloha 1
Otázka citlivosti kůže
Před vámi stojí tři krabičky s otvory. Vložte ruku do první z nich a dotkněte 
se povrchu předmětu uvnitř. Zapište si všechna přídavná jména, která vás 
napadnou. Postupujte stejně u zbylých krabiček

Krabička Popis

1

2

3

Příklad

Krabička Popis

3 Povrch: nepravidelný, hladký, kulatého tvaru...

– Řešení úlohy 1 naleznete na v části 5, odst. 5.4.

HMAT – Úloha 2
Textura potravin
Před vámi stojí dvě krabičky označené písmeny.
Vložte do nich ruku a určete texturu obsaženého předmětu: gumový, 
pružný, drobivý, pevný, měkký, lepivý... Vyplňte tabulku níže.

Krabička Popis

A

B

– Řešení úlohy 2 naleznete na v části 5, odst. 5.4.
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3.5 SLUCH
SLUCH – Úloha 1
Jíte ušima?
Poslechněte si všechny nahrávky. Dokážete určit, o jaký zvuk se jedná?
Odpovědi uveďte v tabulce níže.

Číslo Zvuk

1

2

3

4

5

6

– Řešení úlohy naleznete na v části 5, odst. 5.5. 

3.6 VÍCESMYSLOVÝ TEST
VÍCESMYSLOVÝ TEST – Úloha 1
Jaký máte pocit v ústech?
Před vámi stojí dvě sklenice očíslované 1P a 2P obsahující tříslovinu. Jedna 
z nich také obsahuje pektin, který zahušťuje vodu. Postupně ochutnejte 
obsah obou sklenic a po každé sklenici si vypláchněte ústa.
Odpovězte na následující otázky:

1 – Jaký jste měli pocit v ústech po ochutnání obsahu sklenice 1P?
_________________________________________________________________
_________________________________________________

2 – Jaký jste měli pocit v ústech po ochutnání obsahu sklenice 2P?
_________________________________________________________________
_________________________________________________

3 – Které sklenice byla více trpká?

        Sklenice 1P
        Sklenice 2P
        Obě sklenice byly stejně trpké

 
– Řešení úlohy naleznete na v části 5, odst. 5.6.



4
OCHUTNÁVKA

Ochutnávka
12

K „pochopení“ a popisu vlastností toho, co jíme, používáme různé deskrip-
tory – popisy/charakteristiky. Patří mezi ně:
· 5 chuťových vjemů – sladký, slaný, kyselý, hořký a umami;
· vůně – komplexnost vůně, intenzita vůně, určení konkrétní nebo rozpoz-

natelné vůně, jako např. ovocná, pečená nebo dochuť (doba trvání vjemu 
v ústech);

· trigeminální vjemy (pálivá) a textura (jemná, hrubá);
· zvuky (křupavá) a vzhled (barva, průhlednost).

Otestujte své smysly tím, že ochutnáte tři druhy jablek a tři druhy čokolády.
Ochutnávejte je pomalu a soustřeďte se na chuť, čich, hmat a další pocity, 
které vnímáte.
Postupujte podle pokynů a vyplňte tabulku. Jistě vás napadne spoustu 
deskriptorů, nás však zajímá pouze pět nejdůležitějších.

4.1 OCHUTNÁVKA JABLEK
Než začnete, představte si pět deskriptorů (přídavných jmen), kterými byste 
popsali organoleptický profil jablka. Tato přídavná jména se mohou týkat 
chuti, textury, zvuku, trigeminálních vjemů nebo zraku. 

Na úlohu dostanete několik minut.
1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Zvolili jste si pět deskriptorů, které vám pomohou stanovit základní, avšak 
odpovídající profil jablka: hořkost, sladkost, šťavnatost, křupavost a intenzi-
tu vůně. Použijte je v následující úloze, kdy budete ochutnávat různé odrůdy 
jablek. Pokuste se určit, které je nejvíce hořké, sladké, šťavnaté, křupavé a 
voňavé. Označte je v tabulce písmenem X. Řešení úlohy naleznete v části 6, 
odst. 6.1.

Odrůda jablka Kyselost Sladkost Šťavnatost Křupavost Intenzita 
vůně

1. Golden Delicious 

2. 

3. 



Ochutnávka
13

Stanovit organoleptický profil jablka pomocí deskriptorů může být někdy 
obtížné. Vždy záleží na osobních preferencích a vaší „potravinové paměti“. 
Určitě to, které vám chutná nejvíce.
 _____________________________________

4.2 OCHUTNÁVKA ČOKOLÁDY
Představte si pět deskriptorů (přídavných jmen), kterými byste popsali 
čokoládu. Deskriptory si můžete přečíst na další straně. Pro pomoc můžete 
ochutnat jednotlivé vzorky čokolády. Na úlohu dostanete několik minut.

1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Zvolili jste si pět deskriptorů: kyselost, sladkost, hořkost, konzistence a 
intenzita vůně. Nyní postupně ochutnejte různé druhy čokolády. Zkuste 
určit tu nejvíce hořkou, sladkou, kyselou (kyselost není u čokolády běžná 
vlastnost, nicméně je důležitá), konzistentní (rozpustnost v ústech, zrnitost, 
jemnost) a voňavou (vůně se uvolňuje při žvýkání).

Druh čokolády Hořkost Sladkost Kyselost Konzistentnost Intenzita 
vůně

A. Dark Lindt

B. 

C. 

Řešení úlohy naleznete na v části 6, odst. 6.2.

Stejně jako u úlohy s jablky může být obtížné přiřadit jednotlivé deskriptory. 
Pokuste se určit tu, která vám chutná nejvíce. 
 ____________________________________
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V této části naleznete řešení jednotlivých úloh části 3.

5.1 CHUŤ
CHUŤ – Řešení úlohy 1 – Co vám chutná? 
Pokud jste uvedli odpověď v uvedeném rozsahu, NEJSTE citlivý na hořkou 
chuť:

MINIMÁLNÍ              STŘEDNÍ                             SILNÝ
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tito lidé mají tendenci jíst hořké a vysoce sladké potraviny, používají hodně 
dresinku a také jim nevadí pálivá jídla obsahující česnek a cibuli.

Pokud jste uvedli odpověď v uvedeném rozsahu, JSTE citlivý na hořkou chuť:

MINIMÁLNÍ              STŘEDNÍ                             SILNÝ
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lidé citliví na hořkou chuť nemají rádi potraviny, jako jsou brokolice, zelí, 
čekanka, neslazenou kávu, pivo, tonik, grapefruit, játra apod.

Tito lidé jsou obzvláště citliví na pálivá jídla. Používají jen málo dresinku v 
salátech a nevyhledávají sladká jídla.

CHUŤ – Řešení úlohy 2 – Určete různé chutě

Sklenice č. Chuť
1 Kyselá
2 Hořká
3 Sladká
4 Slaná
5 Umami

CHUŤ – Řešení úlohy 3 – Určete další vjemy v ústech

Sklenice Vjem v ústech

A Trpký
B Svěží
C Pálivý
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5.2 ZRAK
ZRAK – Řešení úlohy 1 – Oči jsou důležité!

Po vyrovnání dlaždic podle odstínu obraťte krabici vzhůru nohama a 
zkontrolujte, zda jste dlaždice srovnali správně tím, že je porovnáte s čísly 
na krabici. Nesprávně umístěné dlaždice snadno přemístíte podle uve-
dených čísel.

ZRAK – Řešení úlohy 2 – Průhledná, zamlžená nebo zakalená?

Nádoba č. Vzhled

1 Průhledná

2 Zamlžená

3 Zakalená

5.3 ČICH
ČICH – Řešení úlohy 1 – Dokážete poznat vůně?

Nádoba č. Obsah

1 Banán

2 Káva

3 Skořice

4 Česnek

5 Cibule

6 Vanilka

15

ČICH – Řešení úlohy 2 – Dokážete určit intenzitu vůně?

Intenzita vůně Nádoba č.

Nelze určit 3

Střední 2

Silná 1

5.4 HMAT
HMAT – Řešení úlohy 1 – Otázka citlivosti kůže

Krabička Popis Předmět

1 Nepravidelně kulatý, velký jako jablko.
Tvrdý, s jemným povrchem, který drásá Jablko

2 Oválný, velký jako vejce.
Tvrdý, ale po přitlačení křehký, hrubý, suchý Kiwi

3
Válcovitý, se špičatou základnou, poněkud 

kulatý,  dlouhý. Tvrdý, s jemným povrchem, 
nepravidelný, hrubý, studený

Mrkev

HMAT – Řešení úlohy 2 – Textura potravin

Krabička Popis Předmět

A Gumový Gumové kuličky

B Měkký Těsto



5.5 SLUCH
SLUCH – Řešení úlohy 1 – Jíte ušima?

Číslo Zvuk

1 Krájení zeleniny

2 Smažení/prskání

3 Prasknutí skořápky vejce

4 Vařící voda

5 Prostírání stolu

6 Otevírání lahve

5.6 VÍCESMYSLOVÝ TEST
VÍCESMYSLOVÝ TEST – Řešení úlohy 1
Jaký máte pocit v ústech?
1 a 2 – Pocit v ústech, který cítíte po požití obsahu sklenic, je TRPKOST.
3 – Roztoky ve sklenicích mají stejný obsahu třísloviny, avšak pektin v první 
sklenici maskuje trpkost roztoku, a proto druhý roztok působí jako více 
trpký.

Řešení Úloh 16
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6.1 OCHUTNÁVKA JABLEK 

Odrůda jablka Kyselost Sladkost Šťavnatost Křupavost Intenzita vůně

1. Golden 
Delicious X X

2. 

3.

Odrůda jablka A.
Kyselost

B.
Sladkost

C.
Šťavnatost

D. 
Křupavost

E. Intenzita 
vůně

1. Golden 
Delicious 2 5 4 3 3

2. 

3.

Profil odrůdy Golden Delicious (1)

Vyplnili jsme tabulku níže za pomocí hod-
nocení pomocí deskriptorů 1 (nejméně) 
a 5 (nejvíce). Výsledky můžete vidět na 
pětiúhelníkovém grafu vlevo, kde každý osa 
představuje jeden deskriptor. Číselné hod-
noty v grafu ukazují výsledky ochutnávek 
(písmena vertikál odpovídají písmenům v 
tabulce). 
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Informace o odrůdách:

Golden Delicious (1):
Plod (čerstvě sklizené jablko) je výjimečně sladké, téměř jako syrová cukro-
vá třtina.
Hodí se pro dezerty a vaření. Má také atraktivní vzhled – může být téměř 
zlaté barvy, pokud se nechá dozrát na stromě. Někteří lidé s citlivostí na 
hořkou chuť vnímají odrůdu Golden Delicious jako příliš sladkou, mdlou 
a nudnou. Odrůdě Golden Delicious se velice daří v teplém a chráněném 
mikroklimatu. Jsou často prodávána v supermarketech a mají zrnitou, 
jemnější dužinu sladší chuti s plnou texturou.

6.2 OCHUTNÁVKA ČOKOLÁDY

Druh čokolády Hořkost Sladkost Kyselost Konzistentnost Intenzita vůně

A. Dark Lindt X X

B. 

C.

V tabulce níže jsme ohodnotili čokolády na stupnici 1 až 5. Cílem číselného 
hodnocení bylo získat údaje pro sestavení pětiúhelníkového grafu. Čísla 
na vrcholcích pětiúhelníku odpovídají deskriptorům se stejným číslem v 
tabulce.

Druh čokolády A.
Hořkost

B.
Sladkost

C.
Kyselost

D.
Konzistentnost

E.
Intenzita vůně

A. Dark Lindt 1 5 1 3 2

B. 

C. 

Profil Lindt (B)

Informace o čokoládách:
Dark Lindt (B): špičková čokoláda s obsahem kakaa 70 %. Obsahuje kakao, 
kakaové máslo, cukr a vanilkový lusk Bourbon. Vyrábí se ve Švýcarsku ve 
společnosti Lindt & Sprüngli. Má znatelnou kyselost a hořkou chuť (stejně 
jako ostatní 70% čokolády). Chuť vanilky je mírnější.

0

1

2

3

4

A

B

CD

E

5
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Tipy Pro Úlohy

Níže jsou uvedeny tipy pro realizaci a prezentaci úloh.

CHUŤ
Chuť – Úloha 1
Papírky můžete získat na www.carolina.com
Výrobek: Papír s thiomočovinou obsahuje 100 listů (můžete rozpůlit)
Číslo položky: 174030
Cena: 4,10 USD

Chuť – Úloha 2
SLADKÁ
Sklenice 1: roztok vody a cukru
Rozpusťte 8 kávových lžiček v 1 litru minerální vody.

KYSELÁ
Sklenice 2: roztok vody a kyseliny vinné
Rozpusťte 1 kávovou lžičku kyseliny vinné v 1 litru minerální vody.

Alternativní tipy:
Použijte kyselinu citronovou nebo citronovou šťávu.

UMAMI
Sklenice 3: roztok vody a kyseliny glutamová
Rozpusťte 1,5 kávové lžičky kyseliny glutamové v 1 litru minerální vody.

Alternativní tipy:
Použijte sójovou omáčku nebo hovězí vývar.

SLANÁ
Sklenice 4: roztok vody a soli
Rozpusťte 2 kávové lžičky v 1 litru minerální vody.

HOŘKÁ
Sklenice 5: roztok vody a extraktu z chinovníků
Rozpusťte 3–5 kávových lžiček extraktu z chinovníků v 1 litru minerální vody.

Alternativní tipy:
Roztok 0,8 kofeinu (dostupný v lékárnách) nebo 1 kávové lžičky instantní 
kávy v 1 litru minerální vody.

TIPY PRO ÚLOHY

7
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VŮNĚ
ČICH – Úloha 1
Potřebujete neprůhlednou nádobu s otvory, kterou lze otevírat, tak aby 
obsah zůstal skryt, ale vůně mohla unikat ven. Např. slánka, kovové vajíčko 
na louhování čaje, neprůhledné skleněné víčko s hliníkovou fólií s malými 
otvory nebo bavlněnou gázou, kterou drží gumička.

Ujistěte se, že je vnitřek nádoby čistý, a vložte do ní předměty podle těchto 
kritérií:

– ovoce: čerstvě nakrájené kousky, často obměňujte
– káva: mletá pražená kávová zrna
– vanilkový lusk nebo skořice, na kousky
– cibule nebo česnek: kousky
Nádoby udržujte zavřené.

ČICH – Úloha 2
Potřebujete 3 malé uzavíratelné nádoby. Ujistěte se, že jsou čisté a očíslujte 
je 1 až 3.
Do každé vložte (podle plánu níže) různé roztoky vody a máty (a další).
Pro roztok vody a máty doporučujeme toto složení:
Připravte roztok z 1 litru vody a 10 kapek extraktu z máty peprné.

Nádoba 1:
150 ml roztoku.

Nádoba 2:
150 ml vody a 3 kávové lžičky roztoku

Nádoba 3:
150 ml vody a 1 kávová lžička roztoku

CHUŤ – Úloha 3
TRPKÁ
Sklenice A: roztok vody a kyseliny tříslové. Rozpusťte 2 kávové lžičky kyseliny 
tříslové v 1 litru minerální vody.

Alternativní tipy:
Použijte artyčok nebo nezralé kaki.

PÁLIVÁ
Sklenice B: roztok vody a chilli prášku.
Rozpusťte 1 kávovou lžičku chilli prášku v 1 litru minerální vody.

SVĚŽÍ
Sklenice C: roztok vody a mentolu.
Rozpusťte 1 nebo 2 kapky mentolu v 1 litru minerální vody.

ZRAK
ZRAK – Úloha 1
Barevné dlaždice různých odstínů.

Alternativní tipy:
Tu peux découper des cercles de papier de différentes couleurs.

ZRAK – Úloha 2
Malá nádoba 1 
150 ml vody a 1 kávová lžička zásypu
Malá nádoba 2
150 ml vody
Malá nádoba 3
150 ml vody a špetka zásypu
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Nádoba 1P
Přiveďte vodu téměř k varu, přidejte lžičku pektinu a míchejte, aby nevz-
nikly hrudky. Poté přidejte lžičku kyseliny tříslové.

Nádoba 2P
Přidejte lžičku kyseliny tříslové a litr vody.

Alternativní tipy:
Vícesmyslový test – určete vůni, ochutnávejte s a bez čichu.
Potřebujete dvě různé odrůdy stejného ovoce ve stejné fázi zralosti a te-
ploty (jablko, hruška, broskve ...). Ovoce ochutnejte s ucpaným nosem. Je 
možné od sebe ovoce odlišit? Přivoňte k oběma vzorkům. Je možné od sebe 
ovoce odlišit pouze pomocí čichu a bez ochutnání? Opět ochutnejte vzorky 
a tentokrát s volným nosem.

OCHUTNÁVKA
Pro řízenou degustaci jsme použili tři odrůdy jablek a tři druhy hořké 
čokolády. Odrůdy můžete nahradit jablkem podobných vlastností. V tako-
vém případě se profil jablka (viz strana 17) může lišit

HMAT
Hmat – Pokyny pro úlohu 1
Vytvořte „kouzelné krabice“ z kartonových krabic o rozměrech (30 cm x 
20 cm x 20 cm) a vytvořte otvor, kterým je možné prostrčit ruku. Páskou, 
lepidlem nebo sponkou připevněte kus materiálu, kterým skryjete obsah 
krabice.
Než začnete, vložte do krabice předměty. Vložte jablko do krabice 1. Vložte 
kiwi do krabice 2. Vložte mrkev do krabice 3. Účastníci do krabice vloží ruku 
a vyplní pracovní list. Obsah krabic můžete nahradit jinými druhy ovoce a 
zeleniny, případně kořeními, bylinkami, kávou nebo moukou.

Hmat – Pokyny pro úlohu 2
Využijte stejné „kouzelné krabice“ z úlohy 1 (viz výše). Tentokrát vložte 
předměty různé konzistence. Například gumové kuličky (pružnost) nebo 
těsto (plasticita).

SLUCH
Sluch – Pokyny pro úlohu1
Zvuky vaření přehrávané na přehrávači se sluchátky (nebo jiným způsobem). 
Zaznamenali jsme následující zvuky: vařící vodu, smažení, krájení nožem, 
rozklepnutí vejce, odšpuntování lahve a prostírání stolu.

VÍCEMSMYSLOVÝ TEST
VÍCESMYSLOVÝ TEST – Úloha 1
Obstarejte si dvě nádoby s obsahem nejméně 1 l a očíslujte je 1P a 2P.
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Místo čokolády Domori můžete použít jiný druh kvalitní čokolády. V tomto 
případě se profil čokolády (viz strana 18) může lišit.

Každý účastník obdrží talíř s kouskem každého z jablek a kousek čokolády. 
Jablka se mohou během úlohy zoxidovat. To není na škodu. Nepřidávejte 
žádné antioxidační činidla, jako je citronová šťáva nebo speciální prášky, 
které by změnily chuť jablka.

G ood Bye

Tipy pro úlohy
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