Fira vegetariska världsdagen med Navet
J

ust idag, 1 oktober, firas den vegetariska världsdagen på många platser i
världen. Den firas för att uppmärksamma de vanligaste anledningarna till att
äta vegetarisk mat. I huvudsak handlar det om att:
•
Äta mer vegetariskt för att värna om miljön och en hållbar utveckling.
•
Äta mer vegetariskt för att slippa äta upp några djur.
•
Äta mer vegetariskt för att man upplever att det är bra för hälsan.
På dagens BT-sida är aktiviteterna helt garanterat vegetariska!

Hur smakar grönsakerna egentligen?
När det gäller våra smakupplevelser nämns oftast smaklökarna som sitter i tungan
som betydelsefulla – MEN det är bara en bråkdel av smaken som vi känner där.
Tungan, som kan urskilja fem grundsmaker enligt den senaste forskningen (salt,
sött, beskt, surt och umami) är egentligen bara en vig muskel med smakceller på
ovansidan.
Näsans luktepitel däremot, en samling celler på ungefär en kvadratcentimeter
högt uppe i vardera näsborren, är det organ som kan ge oss verkligt användbar
information om det vi smakar på!
När vi håller för näsan och stoppar in något ätbart i munnen kommer hjärnan
inte att få de nödvändiga signalerna från näsan som den behöver för att ge oss vår
smakupplevelse och vi uppfattar en helt annan smak än den verkliga.
Det finns även andra faktorer som avgör hur vi uppfattar det vi stoppar in i
munnen – t ex konsistens, hårdhet, temperatur och kryddighet. Men det är varken
munnen eller näsan som ger oss de verkliga smakupplevelserna. Över alltihop
regerar vårt viktigaste organ som tar emot informationen om det vi uppfattar och
sätter samman det till en helhet - nämligen hjärnan.

Nästan bara vatten!
Den grönsak/frukt som innehåller mest vatten är den som har minst volym när
den har torkat jämfört med den grönsak/frukt som fanns sparad i kylen. När
din bit grönsak/frukt fick ligga på en varm plats började vattenmolekylerna
omedelbart att avdunsta och gav sig iväg därifrån. Det är omöjligt för oss att se
vad som händer eftersom vattenmolekylerna är så små. Ju mindre volym som blir
kvar, desto mer vatten fanns det i grönsaken/frukten.
Några av våra vanligaste grönsaker/frukt innehåller väldigt mycket vatten:
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Kör en morot!
Hur bra en morotsbil fungerar kan bero på många saker, men det mest
avgörande skälet handlar om friktion.
Morotsbilen som rör sig över ett underlag (golv eller bräda) har kontakt med
underlaget genom sina hjul. De ojämnheter som finns på underlaget och
på hjulen kommer att avgöra hur stor friktionen blir. Friktion uppkommer
genom ojämnheter i ytor som kommer i kontakt med varandra. Friktionens
storlek bestäms av ytornas material, kraften med vilken de trycks mot
varandra och om de är i rörelse eller i vila i förhållande till varandra.
Om du inte upplever att det var friktionen som avgjorde hur det gick med
din morotsbil, fundera på följande:
•
Rullade alla 4 hjulen ordentligt? Om inte – kolla att spikarna kan röra
sig fritt i hjulens mitthål
•
Sitter hjulen fast såpass långt ner i moroten att den inte släpar i
marken?
•
Sitter hjulen mitt emot varandra i par? Bilen kommer att gå snett om
de inte gör det.
Utvecklingsmöjlighet: Gör hål rakt igenom moroten på två ställen och
tryck i ett sugrör i vardera hålet. Stick in en grillpinne i varje sugrör och fäst
hjulen i ändarna på grillpinnarna. Rullade bilen bättre?
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Nästa gång handlar det om kemins dagar…

