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MATLABB
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F O O D

M A L M Ö

SAPERE
Sapere kommer ursprungligen från Frankrike och är en laborativ metod för att
bredda barn och ungdomars acceptans för smaker och konsistenser. Den
franska kemisten Jacques Puisais var med och arbetade fram ett sensoriskt
material där vi kan utforska våra sinnesupplevelser tillsammans med maten
och måltiden. Namnet Sapere är ett latinskt ord som betyder
"att kunna, att veta, att känna, att smaka”.
I det här smaklabbet utforskar vi våra fem sinnen: synen, hörseln, känseln,
doften och smaken kopplat till mat. Genom att fokusera på ett sinne i taget
förstärker vi matupplevelsen och upptäcker nya, spännande sidor hos
råvarorna. Använd det här materialet som utgångspunkt, men utforska gärna
och våga utveckla egna övningar!

Ögat
Det här är vårt mest dominanta sinne. Synen
står för hela 80% av alla våra sinnes-

tillstånd, som till exempel vilka färger och

Beroende på barnets ålder kan man göra den här övningen
olika svår.

former den har, om den är stor eller liten, fin
eller ful. På så sätt förbereder sig kroppen på
vad vi kommer stoppa in i vår mun. Bara
genom att titta på ett livsmedel kan vi avgöra

Antingen visar ni upp olika livsmedel som barnen ska smaka
på och täcker sedan barnets ögon med en ögonbindel. Sedan
får barnet i blindo smaka sig fram bland de olika råvarorna.

om det kommer att vara hårt eller mjukt att
tugga på.
Hur maten ser ut kan faktiskt påverka

Vill ni göra det svårare så kan ni hoppa över steget där ni
visar barnet vilka livsmedel de ska få smaka på. På så sätt
blir det mer utmanande att gissa vad de stoppat i munnen.

hur den smakar. När maten ser god ut,
upplever vi att den även smakar bättre och
vice versa.

Diskutera hur det känns att inte kunna se vad som stoppas
in i munnen och vad synen har för betydelse för vår
upplevelse.

S A P E R E

Ögat fångar livsmedlets utseende och

Övning: Blindtest

S M A K L A B B :

upplevelser.

Näsan
Genom korta sniffningar skapas en turbolens i
näsan vilket gör att doftpartiklar fastnar i
näshåren och därifrån förs vidare via
luktsinnesceller i nervbanor upp till hjärnan

Övning: Lukt och smak samverkar

minnescentra, vilket gör att dofter är starkt

Dela ett äpple i klyftor. Ha en burk kanel tillgänglig.
Håll för näsan.
Doppa ner äppelklyftan i kanelen. Stoppa in den i munnen
och börja tugga. Släpp på näsan efter ett tag och
uppmärksamma vad som händer med smakerna.

förknippade med våra minnen. Bara av att
känna doften av något kan göra att vi
minns en händelse, person eller rum.
Vi kan lära oss att känna igen över
10 000 olika dofter. Doften hjälper
kroppen att förbereda sin matsmältning
genom att salivproduktionen ökar när något
doftar gott.

S M A K L A B B :

Den här delen av hjärnan gränsar till vårt

S A P E R E

som känner doften.

Örat
Örat registrerar både ljud som kommer utifrån
och de ljud som uppstår i vårt eget huvud när
vi till exempel tuggar på något.
Ljud som finns runtomkring oss påverkar vår

Ta en tugga av en mjuk smörgås.
Tugga och lyssna. Håll sedan för öronen och lyssna.
Upprepa proceduren med en bit knäckebröd. Ta en tugga.
Lyssna hur det låter. Håll för öronen och lyssna.
Vad får de olika bröden för ljud? Det här går även fint att
göra med en banan och äpple.

S M A K L A B B :

Övning: Hur låter bröd?

S A P E R E

matsmältning.

Munnen
Vi lär oss att äta rent mekaniskt när vi är små
bebisar, sedan fortsätter vi lära oss acceptera
olika smaker och konsistenser genom hela
livet. Det sägs att det kan ta upp till 15-20

mun. De finns främst på tungan men även i
gommen och svalget. Smaksinnescellerna är
grupperade i smaklökar som i sin tur är
samlade i papiller. Vi kan se papillerna om vi
sträcker ut tungan.
Smaklökarna varierar från person till person
men är uppskattningsvis runt 3000 stycken
och minskar med åldern från att vi är runt 40
år. När man pratar smak brukar man prata
om våra grundsmaker: sött, surt, salt, beskt
och umami. Det är bra att få en variation av
alla smaker och inte bara frossar i en.

Övning: Smakerna samverkar
med varandra
Skär upp en citron i kvartade skivor. Ha salt och socker
tillgängligt.
Smaka på en skiva citron. Beskriv smaken.
Strö lite socker på citronen och smaka igen. Vad händer med
smaken?
Strö lite salt över citronen och smaka igen. Vad händer med
smaken?

S M A K L A B B :

Vi har omkring 10 000 smaksinnesceller i vår

S A P E R E

gånger att lära sig gilla en ny smak.

Känseln
Talar vi om känseln utifrån vår hud så är det
vårt största sinnesorgan ytmässigt. På en
vuxen person kan huden ha en yta på mellan

registrerar kyla, värme, beröring, tryck,
vibrationer och smärta. Små barn använder
sig av handen för att känna vilken konsistens
och temperatur maten har innan den stoppas i
munnen. För munnen är känslig mot olika
konsistenser och temperaturer och de bidrar
till upplevelsen av maten.

Ta en grönsak, frukt eller rotfrukt. Låt säga en kålrot. Skär
upp några mindre bitar och riv en bit i två olika storlekar. Riv
en del fint, och en del grovt.
Använd sedan känseln i munnen för att jämföra hur det
känns att tugga kålrotsbiten jämfört med det rivna. Känn
efter om det gör någon skillnad
på känseln beroende på om det
är grovt eller fint rivet.

S A P E R E

Över hela huden har vi känselreceptorer som

Övning: Olika storlekar smakar lika?

S M A K L A B B :

1,5-2 m2.

Lycka till!
För mer material och annat spännande matrelaterat,
följ @food.malmo på Instagram och besök
www.foodmalmo.com

