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
Skumgodis innehåller egentligen mest luft. De små
luftbubblorna omges av tunna väggar av gelatin och socker
i form av en sorts sirap. När skumgodiset värms upp i
mikron börjar vattenmolekylerna i sirapen att vibrera och
värms upp till gasform. Då sväller bubblorna till mycket
större storlek och hela skumgodisen ökar i volym. När
vattengasen smiter från skumgodiset, efter att du har tagit
ut den ur mikron, sjunker den ihop och volymen minskar
igen.

Äggslukaren
När luften i flaskan värms upp börjar luftens
atomer och molekyler röra sig mer och gasen
tar mer plats än när den är kall.
När ägget placeras över öppningen till flaskan
kan inte atomerna och molekylerna röra sig ut
ur flaskan längre.
Luften i flaskan kyls av när den sänks ned i det
kalla vattnet och atomerna och molekylerna
rör sig långsammare och tar då mindre plats.
Det bildas ett undertryck i flaskan och ägget
dras med ner.

Mera påskgodis II
Gelegodiset som ligger i vanligt vatten, H2O,
kommer att svälla och får en större volym för
att skillnaden i sockerhalt utjämnas. Detta
kallas osmos och fungerar utjämnande mellan
gelegodisets höga koncentration av socker
och vattnets låga – vatten transporteras in i
gelegodiset och ökar dess volym!

Måla ägg utan pensel
Färgen sprids ut över raklöddret i vackra mönster som påminner om
marmorering. När ägget rullas i raklöddret med färg i absorberar äggskalet
färgen och när den får torka en stund skapar den vackra färgskiftningar som
håller sig bra.

Nästa gång blir det uteaktiviteter

