Navets påskexperiment
med Tunda & Triton
Fett ägg!
D

et största godispåskägg
som någonsin har gjorts
var 7,62 meter högt och
vägde över 4000 kilo. Det var
gjort av marshmallowmassa
och choklad.

Vi äter väldigt mycket godis i Sverige under påsken – faktiskt så mycket som
drygt 6000 ton tillsammans. Bara under påskveckan äter vi 2000 ton ägg i
Sverige.
I Washington DC i USA firas påsken bland annat med en äggrullningstävling
på Vita Husets gräsmatta. Deltagarna rullar hårdkokta färgade ägg med hjälp av
långa träskedar.

Mera påskgodis I
Du behöver: mikrovågsugn, porslinstallrik, marshmallows,
skumdelfin eller annat fluffigt skumgodis (skumkyckling?)
Lägg skumgodiset på tallriken och ställ in i
mikrovågsugnen.
Kör på högsta effekt i ca 20 sekunder. Håll koll på vad som
händer under tiden.
Var försiktig när du tar ut tallriken ur mikron – det är
varmt!

Äggslukaren
Du behöver: Vas eller flaska med större
öppning (ägget ska kunna ligga på öppningen
utan att glida ner av sig självt), vatten H2O,
kokt skalat ägg, två större skålar.
Skölj det skalade ägget i vatten.
Fyll i varmt vatten i den ena skålen och iskallt
i den andra.
Sänk ner flaskan i varmt vatten i några minuter
- utan att det kommer vatten inuti flaskan.
Lägg ägget ovanpå flaskan.
Sänk ner flaskan med ägget på i kallt vatten.
Titta noga på ägget.

Hur förändras din skumgodisbit?

Mera påskgodis II
Du behöver: Olika sorters gelegodis (funkar bäst
med godis utan strösocker på), vatten H2O, glas
eller mindre glasskålar, tallrik.
Lägg gelegodisbitarna i varsitt glas/skål. Låt stå
över natten eller längre.
Häll försiktigt ut på en tallrik och jämför storleken
med en likadan gelegodis som inte har legat i
vatten.

Måla ägg utan pensel
Du behöver: raklödder (INTE gel), karamellfärg, glasform, örontops, kokta ägg
med skal eller urblåsta äggskal.
Spruta ut ett tjockt lager raklödder i formen.
Droppa karamellfärg i olika färger här och där i löddret.
Sprid ut karamellfärgen genom att dra runt den med tops.
Rulla äggen i det färgade löddret.
Låt torka i 5-10 min.
Torka av äggen.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång blir det uteaktiviteter

