Före-jul-kemi
med Navet
N

u är det bara några veckor kvar till jul och många har
redan börjat förbereda julen. En del förberedelser har
lång tradition, medan andra är nyare påhitt:
Den första kända svenska julgranen utsmyckades med
saffranskringlor, äpplen och ljus redan 1741. Nu finns julgranen
i många hem i jultid. Varje år säljs över tre miljoner julgranar
i Sverige.

Pepparkakorna kom till Sverige på 1500-talet. Då innehöll de faktiskt
peppar. Pepparn var viktig i kakorna för att den ansågs kunna bota t ex
dålig mage eller dåligt humör – det är troligt att det är härifrån uttrycket
”ät pepparkakor så att du blir snäll” kommer.
Den svenska uppfinningen julmust började säljas i Sverige 1910. Ett av
tre glas läsk som dricks under julen innehåller julmust.

Har du koll på kemin i några typiska ätbara julsaker? Para ihop ätbart med fakta:
1. Lutfisk - E. förbereds i bad av natriumkarbonat, Na2CO3 och kalciumhydroxid, Ca(OH)2.
Lutfisken har fått sitt namn för att den badas i lut som är ett allmänt namn på vattenlösningar av basiska kemikalier.
2. Inlagd sill - D. förbereds i bordssalt, NaCl och utspädd ättikssyra, CH3COOH.
Både saltet och ättiksyran ger sillen längre hållbarhet - saltet drar ur en del av vattnet ifrån sillen och när den läggs i ättika
håller den ett så lågt pH att fisken håller sig längre och blir mjukare.
3. Pepparkaksdeg - G. innehåller bikarbonat, NaHCO3.
Bikarbonatet reagerar med de sura ingredienserna i degen och bildar koldioxidgas. Därför blir pepparkakorna lite tjockare
(innehåller lite gas) i ugnen så att de kan bakas färdigt till en lagom hård pepparkaka.
4. Julmust - B. har ett hemligt kemirecept.
I innehållsförteckningen kan vi bland annat läsa kolsyrat vatten, sötningsmedel, humle-och maltextrakt, karamellfärg och
citronsyra – men inget mer exakt än så.
5. Lussekatter - F. innehåller ofta en av världens dyraste kryddor.
Kryddan heter saffran och gör lussekatten gul och välsmakande. Saffran skördas från krokus.
6. Skumtomtar - H. innehåller mest socker och gelatin.
Skumtomtarnas innehåll liknar faktiskt geleråttornas. Största skillnaden är att det är mer luft i skumtomtarna.
7. Rödkål - C. innehåller färgämnen, antocyaniner, som kan ändra färg.
Rödkål som har ett lågt pH blir röd eller rosa och rödkål med ett högt pH blir blå eller grön.
8. Vaniljstång - A. en del av smaken förstörs vid uppvärmning.
Detta gäller främst den naturliga vaniljen. Om något varmt ska smaka vanilj är det bättre att använda syntetisk vanillin som
framställs ur vedämne.

DOFTMEMORY

Kryddofterna som du känner kommer ifrån atomer och molekyler som är så små att de kan förflytta sig genom ballongens
vägg. När vi skakar på ballongen sätter vi extra fart på dem. Om du har näsan precis i närheten av en doftballong en lång
stund kommer du inte att känna doften lika tydligt. Luktsinnet tröttas ut. Om du behöver neutralisera luktsinnet för att
kunna vinna doftmemoryt - lukta en stund på din egen hud.

Flammande ljus

Skalen till citrusfrukter innehåller oljor som är lätta att antända. När du trycker ut den flytande oljan ur skalet nära ljuset
förångas den och antänds.

