
Kuidas me maitset tunneme? 

Vahel leiame ennast olukorrast, kus vaatame mõnele toiduainele peale ja juba kujutame ette, 

kuidas see maitsta võiks. Katses vaatame, miks see nii on. 

 

Kattuvus õppekavaga: inimese meeled ja avastamine 

Katse kirjeldus 

“Maitsete äratundmine visuaalse stiimuli abil” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katse võib toimuda meeskonnas, kuni 5 last ühes grupis. 

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Katse on läbiviidav toas. 

Vahendite nimekiri 

Nimi Kogus 

vaniljejogurt (võib asendada ka muu 

toiduainega), eelistatavalt valge, et oleks lihtsam 

toiduvärviga segada 

vastavalt laste arvule klassis 

Toiduvärvid 3–4 erinevat värvi 

suuremad anumad (näiteks kausid) jogurti ja 

värvide segamiseks 

  

segamiseks suur lusikas   

väiksemad anumad (sobivad väikesed 

ühekordsed plasttopsid või ka kruusid, kausid 

jne) 

vastavalt rühmade arvule 

lusikad (ühekordsed või korduvalt kasutatavad) vastavalt laste arvule 

sildid erinevate jogurti maitsetega rühmade arv korda erinevate jogurtite arv 

silmade kinni sidumiseks sall, pael, müts, muhv 

jne 

4 tk 

 

  



Kuidas katset läbi viia? 

1. Ettevalmistus klassis enne laste tulekut. 

a. Võta vaniljejogurt ja jaga erinevatesse anumatesse 3–6 osaks. 

b. Pane igasse anumasse erinev toiduvärv ja sega ühtlaselt ära. 

c. Nüüd jaota kõik värvid väiksematesse topsidesse ja jaga rühmade peale laiali 

nii, et kõik rühmad saaksid igat värvi jogurteid. 

d. Jaga iga rühma peale hulk silte, millel on peale kirjutatud tõenäolised jogurti 

maitsed (näiteks maasika, vaarika, metsamarja, õuna jne). Katse saab veidi 

kavalamaks teha, kui koos on palju sarnase värvi ja maitsega kombinatsioone, 

mis teeb määramise raskemaks. 

e. Jaga iga rühma peale vastav arv lusikaid. 

2. Jaota lapsed sobiva suurusega gruppidesse. 

3. Selgita, et nad peavad oma grupiga laua juures ära määrama, millise maitsega, milline 

jogurt on. Grupid liiguvad laudade juurde, maitsevad ja määravad. Põnevuse 

tekitamiseks võib öelda, et peab sosinal maitsma ja arvama, et keegi ei kuuleks, mis 

“õiged” vastused on. 

4. Peale määramist tehke kokkuvõte, kuidas ülesanne õnnestus. 

5. Nüüd kutsu klassi ette 1–4 last ja kata neil silmad kinni. 

6. Tee pimesilmi test ja vaata, milliseid vastuseid lapsed nüüd pakuvad. 

7. Kas tuleb välja, et kõik on tegelikult sama maitsega jogurtid? 

8. Lase lastel kõiki jogurteid uuesti maitsta. 

9. Arutlege, kuidas võib toidu vaatamine selle maitset mõjutada. 

 

Tähelepanu! Igal lapsel peab olema maitsmiseks oma lusikas. 

 

Katse tausta selgitus 

Maitsmine ehk maitsemeel on meel, mille eesmärgiks on hinnata süljes lahustunud ainete 

teatud omadusi, sealhulgas toitainete ning kahjulike ainete sisaldust. Maitsemeel on eelkõige 

oluline ainete söögi- ja joogikõlbulikkuse hindamisel. Tänapäeval tuntakse viit maitseaistingut: 

magus, kibe, soolane, hapu ja umami maitse. Eesti keelde on umami tõlgitud kui «meeldiv hõrk 

maitse». 

Lisaks klassikalistele maitseaistingutele mõjutavad maitseelamusi veel temperatuur, tekstuur 

ning mitmed keemilised omadused, mida vahendavad muud meeled, sealhulgas haistmismeel. 

Selles katses näeme mälu ja loogika tööd, mis töötab hoopis maitsemeelele vastu. Nimelt, 

oleme elu jooksul meelde jätnud erinevaid maitseid ja suudame enam-vähem ette kujutada, 

mismoodi mingi asi maitseb. Veel kasutame värviloogikat – kindlat värvi toode, on selle vilja 

värvi, millest see tehtud on. Näiteks maasikajogurt on roosa, õunajogurt on kollakasroheline 

jne. Nii ajabki aju maitsepungade tundlikkuse “sassi”. 

 

 


