Chokladfrossa
med Navet
I

dag firas chokladens dag världen över. I Sverige äter varje person i genomsnitt 5,4 kg choklad
varje år och med den konsumtionen ligger vi på en 6:e plats i jämförelse med andra länder.

Mest choklad äts i Schweiz. Vår älskade choklad börjar med odling av kakaofrukter som genom

Fenyletylaminet
i
choklad har tidigare
påståtts ge välmåendeffekter, men det
har visat sig att vi i så fall skulle behöva
äta upp emot 15 kg choklad för att det
verkligen ska märkas.

en rad bearbetningar till slut hamnar i den choklad vi äter.

Mjölksyra+
ättiksyra
Socker+jästsvamp
Bönor

Alkohol (etanol)+
CO2 + H20

Fria aminosyror,
peptider...

H 20

Jäsning 2-10 dagar

Tempererad choklad

Mörk choklad har
högst halt av
teobromin, den
beståndsdel i
choklad som är
giftig för hundar.

KLAR
CHOKLADKAKA!

TORKNING

Du behöver: vit choklad, mjölkchoklad och mörk choklad- minst 75% (helst
av samma fabrikat eftersom det är lättare att jämföra då), tidtagarur
1. Bryt av 6 lika stora bitar choklad, 2 av varje chokladsort.
2. 0-ställ tidtagaruret.
3. Stoppa en bit av chokladen i munnen och håll en i din stängda (varma)
hand. Starta tidtagningen.
4. Läs av tiden när du känner att chokladen börjar smälta i munnen och i
handen.
5. För in dina värden i tabellen.

TID I MUNNEN

Du behöver: 5 dl vetemjöl, 3 dl salt (NaCl), 1 dl kakao, 2 msk
matolja, 1 tsk vinsyra , 4-5 dl kokande vatten (H2O), skål,
sked

TID I HANDEN
Kakaobitar

Kakaobönskal

CHOKLADSORT

Choklad – play doh

SÅLLNING

Finns det skillnader/likheter mellan dina chokladsorter? Varför är det så
här tror du? (mer info på förklaringssidan)

1. Blanda vetemjöl, salt, kakao och vinsyra i skålen.
2. Rör in oljan.
3. Häll på det kokande vattnet och rör FÖRSIKTIGT!
4. Knåda ihop till en deg (tillsätt lite mer mjöl om det
behövs).
Lek vidare med din choklad- play doh. Kanske kan du lura
någon att den är riktig chokladdeg?

Kakaobitar T
Kakaosmör
sockerkristaller

Dubbelt godis=dubbelt så gott?
Du behöver: vanligt tuggummi av valfri sort, en bit mjölkchoklad

45°

28°

32°

VALSNING

1. Tugga på tuggummit tills den söta smaken nästan har försvunnit.
2. Stoppa in en bit choklad munnen och fortsätt tugga på tuggummit.

+Socker+
mjölkpulver

Hur känns det? Smakar det gott? Hur kan det bli så här?

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

Be en vuxen om hjälp med
det kokande vattnet!

ROSTNING
~ 100°-150°C

TEMPERERING
50°- 80°i 0-72 timmar
Nästa gång HANDLAR DET OM FIBONACCI...

