
22 listopada odbyła się Sesja Naukowa z chemii. Uczniowie klas pierwszych 

uczestniczyli w wykładzie dr. hab. Andrzeja Danela z UR 

„Pachnąca pokusa… czyli jak chemik postrzega zapachy jedzenia i nie tylko”. 

Uczniowie klasy biologiczno - chemicznej przygotowali postery z ciekawymi 

związkami chemicznymi odpowiedzialnymi za zapachy. 

Jedzenie (i picie) to jedna z największych przyjemności jakich mamy okazję 

doświadczać w życiu. Jesteśmy kuszeni barwą, smakiem i aromatem jedzenia… Nasze 

receptory wzrokowe są w stanie odróżnić ok. 2,3 - 7,5 mln różnych odcieni barw. Receptory 

na języku są wyczulone na 5 smaków – słodki, kwaśny, słony, gorzki i umami. Być może dołączy 

do nich smak metaliczny, skrobiowy i tłuszczowy… zobaczymy. W sumie jednak dosyć ubogo. 

Natomiast prawdziwa potęga to nasz nos… Ostatnie badania pokazują że jesteśmy w stanie 

rozróżnić prawie 12 trylionów czyli 1012 odcieni zapachowych. Po prostu bomba… (ba bomba 

atomowa, a nawet Car Bomba o mocy 50 MT) w porównaniu z danymi z początku ubiegłego 

wieku gdzie twierdzono że jest to tylko ca. 10 000 odcieni. Zapach to coś bardzo ulotnego… 

molekuły o masie od 17u do ok. 300u unoszą się w powietrzu… pojawiają się niespodziewanie 

i znikają. Przyprawiają o ekstazę gdy nasz nos wciąga bukiet kilkudziesięcioletniej madery lub 

gdy jak główny bohater filmu „Zapach kobiety” analizujemy profil olfaktoryczny markowych 

perfum otulających piękną kobietę - zwłaszcza, gdy jest to jedyna otulina na jej ciele (vide 

Marylin Monroe i jej perfumy Chanel No 5). Zapach może wzbudzić odrazę gdy jadąc 

krakowskim autobusem musimy wdychać odór przepoconych ciał pasażerów którzy 

zapomnieli, że mydła używali już starożytni Egipcjanie a jednym z najnowszych wynalazków są 

tzw. dezodoranty. Może myślą, że tam gdzie wszyscy śmierdzą nie czuć nikogo… jak mawiał 

ponoć św. Bernard. Z drugiej strony, dla niektórych, lekki smród afrodyzjakiem vide nasz Janek 

III Sobieski i jego Marysienka czy też niejaki Napoleon… de gustibus non disputandum. Jeden 

koneser whisky może zachwycać się kwiatowym aromatem, leżakowanej w beczce po 

wytrawnej sherry Oloroso, 12yo whisky Macallan, a drugi z kolei zamyka z błogością oczy 

wdychając mieszaniną torfowego dymu, lizolu, odrobiny jodyny i wodorostów morskich jak to 

ma miejsce w przypadku płynnego złota z niektórych gorzelni znajdujących się na szkockiej 

wyspie Isla… i na dodatek mówi, że to jest pyszne (…i ma rację!!!).  

Abstrahując od ciemnej strony zapachów wróćmy na jasną stronę mocy ulotnych 

molekuł. Budzimy się rano i jak lunatyczne zombi człapiemy do kuchni w takt gdy „kiszki 

marsza grają”. Nastawiamy małą czarną. Po chwili prawie 800 związków jak kule bilardowe 

przemieszcza bezkresne odległości w porównaniu z ich rozmiarami dyfundując w powietrzu 

wnika do naszego nosa dostarczając porannej energii aktywacji. Zębiska wbijają się w 

chrupiące bułeczki z dżemem aroniowym a produkty reakcji Maillarda zmagazynowane w 

skórce pieczywa drogą ortonosową (od przodu) i retronosową (z wnętrza ust) atakują kolejne 

receptory w nosie. Chwilę później nasze łapki sięgają po aksamitną brzoskwinię i kolejny 

zapach… Jest dopiero 6.00 rano… Na obiad może będzie kaczka po pekińsku, wołowina w 5-u 



smakach z aromatem anyżu chińskiego… albo tylko zwykły schabowy z kapuchą smażoną na 

boczku i kufel ciemnego piwa na wędzonym słodzie. Tylko…??? Toż to cudowny amalgamat 

lotnych związków siarki z kapusty, fenoli z piwka i serii układów azaheterocyklicznych z boczku.  

Teraz już pozostaje postawić zapachową kropkę nad „i” przez zamówienie lodów 

waniliowych z polewą karmelową. Diament świata zapachów – wanilina (zakładamy, że jest to 

naturalny ekstrakt z tego storczyka) i maltol z karmelu tworzą niezwykle zgrany duet 

zapachowy jak Al Bano i Romina Power.  

No i na koniec lampka wina… ale tylko lampka a nie reflektor przeciwlotniczy!!!. Po 

ściankach spływają aksamitne nogi czy też łzy… a hordy estrów zalotnie prężą swoje alifatyczne 

ogonki. Czasami w nos uderzy nas jak pocisk przeciwpancerny molekuła 2,4,6-trichloroanizolu 

ze swoim stęchło-zgniłym ogonem czy też wyczujemy odrobinę nuty benzyny w wiekowym 

Rieslingu… ale ogólnie jest cool. Co tam… po nas choćby potop. Ogarnia nas błogostan… a to 

dopiero obiad. Przed nami jeszcze podwieczorek, kolacja… W tzw. międzyczasie przekąski, fast 

foody, slow foody… i kolejne doświadczenia olfaktoryczne. Po prostu zapachowe Bolero M. 

Ravela…lekkie poranne nuty i wieczorny finał z całym instrumentarium. 

Spieszmy się kochać zapachy… tak szybko odchodzą i miejmy na uwadze to co 

powiedział kiedyś mądry Salomon „że nie ma nic lepszego dla człowieka jak to, żeby jeść i pić, 

i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie”.   


