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:
Mat och KEMI

Sådant vi äter är en spännande
form av kemi som vi ägnar oss
åt under hela året. Men speciella
högtider som jul förknippar vi
ofta med speciella saker att äta
och dricka.

1. Lutfisk
2. Inlagd sill
3. Pepparkaksdeg
4. Julmust
5. Lussekatter
6. Skumtomtar
7. Rödkål
8. Vaniljstång

Lukt är ett spännande sinne som vi ofta förknippar med minnen.
Vi kan alltså komma ihåg en lukt! När vi känner en lukt hamnar
små, små atomer och molekyler från det som luktar i vår näsa
och påverkar luktepitelet. Därifrån skickas signaler om lukten till
hjärnan.
Har du något minne kopplat till julens lukter?

Doftmemory
Du behöver:

A. en del av smaken förstörs vid uppvärmning
B. har ett hemligt kemirecept
C. innehåller färgämnen, antocyaniner, som kan ändra färg
D. förbereds i bordssalt, NaCl och utspädd ättikssyra, CH3COOH
E. förbereds i bad av natriumkarbonat, Na2CO3 och kalciumhydroxid, Ca(OH)2
F. innehåller ofta en av världens dyraste kryddor
G. innehåller bikarbonat, NaHCO3
H. innehåller mest socker och gelatin

MED FÖLJANDE EXPERIMENT BÖR
DU BE EN VUXEN OM HJÄLP MED DET
LEVANDE LJUSET!

Flammande ljus
Du behöver:

20 ballonger, tratt

10 innehåll till ballongerna:
•
kryddorna nejlika, kanel, ingefära, vitpeppar, kardemumma,
svartpeppar, kryddpeppar
•
vaniljsocker och granbarr
•
smulade pepparkakor eller ngt annat som luktar jul för dig
Blås upp alla ballongerna en gång utan innehåll och släpp ut luften igen.

Värmeljus på tallrik, färska skal från olika citrusfrukter, t ex
clementin, apelsin och citron.
Gör så här:
Vik ihop skalet med den färgade delen mot ljuset. Tryck ihop
skalet snabbt.

1. Häll ett innehåll i två ballonger med hjälp av tratten– bara lite i varje.
2. Blås upp och knyt ihop alla 20
ballongerna.
Sprid ut ballongerna framför dig på golvet
och spela doftmemory med en kompis.
Kan ni hitta vilka ballonger som har
likadant innehåll genom att lukta genom

NÄSTA GÅNG FÅR
NEWTON LITE EXTRA
UPPMÄRKSAMHET!

ballongväggen?
Sugen på mer julkemi fram till jul?

Prova www.julenskemikalender.se
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

