
Miks on võimalik nina kaudu maitset tunda? 

Videos saame teada, kuidas on maitsmine nuusutamisega seotud.  

 

Kattuvus õppekavaga: Inimese meeled, haistmine 

Katse kirjeldus 

“Kuidas nina kaudu maitset tunda” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Paaris. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

papp või kartong 1 

erinevad tugeva lõhnaga toidud nii palju, kui katsetada soovite 

 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Üks paariline asetab teisele paarilisele kartongi või papi nina ja suu vahele. 

2. Siis peab papi nina juurde saanud paariline silmad kinni panema ja suu lahti tegema.  

3. Esimene paariline võtab ühe toiduaine ja asetab papi peale nina juurde ja teise toiduaine 

pistab suhu.  

4. Nüüd peab ta kirjeldama, millist maitset ta tunneb, kui samal ajal nuusutab teist toiduainet.  

 

Tähelepanu!  

Inimesel võib olla teatud toiduainete vastu allergiad! Tehke need enne maitsma hakkamist 

kindlaks.  

 

Katse tausta selgitus  

Sissehingamisel satuvad õhus sisalduvad aineosakesed ninaõõne haistmispiirkonda. 

Haistmisrakul on haistmiskarvakesed, mis ulatuvad ninaõõnde katvasse limakihti ja võtavad vastu 

lõhnaaineid. Limas lahustunud aineosakesed ärritavad haistmisrakkude karvakesi, põhjustades 

haistmisrakkudes närviimpulsse. Mööda närvikiude kanduvad närviimpulsid peaajju kus lõhna 

allikas kindlaks tehakse. 

Keele pinnal on palju erineva ehitusega näsajaid moodustisi ehk keelenäsasid. Keelenäsade 



küljes on tunderakud, mis aineosakeste ärrituste toimel saadavad ajusse närviimpulsse ja 

inimene tunneb maitset. Maitse tajumiseks peab suuõõnde sattunud aine lahustuma vees või 

süljes. Kui sülge eritub vähe ja keele pind on kuiv, siis tahke toidu maitset me ei taju. 

Miks aga on maitsmine ja nuusutamine omavahel seotud? 

Kui sa midagi sööd, siis paratamatult välja hingates lükkad väikseid toiduosakesi ninasõõrmesse 

ka, sest nina ja suu on omavahel ühenduses. Aju salvestab toidu lõhna ära ja hiljem uuesti sama 

lõhna tundes ütleb sulle, millega on tegu. Nii teevad nina ja suu omavahel pidevalt koostööd. See, 

mis satub ninna, satub ka natuke suhu ja see, mis satub suhu, satub natuke ka ninna.  

Tavaliselt on aju harjunud ühe tugeva maitse ja lõhnaga korraga tegelema - näiteks küüslaugu 

söömine ja sellest tekkinud lõhn. Kui aga samal ajal süüa ja nuusutada erinevaid asju ja lisaks 

asetada papitükk nina ja suu vahele, siis söödava toidu lõhn ninani ei jõua ja nina tunneb ainult 

seda lõhna, mis on otse tema ees ning saadab vastava informatsiooni ajju. Kuna suust tuleb teine 

informatsioon, siis satub aju segadusse ja seepärast ei ole me enam päris kindlad mida me 

sööme.  


