Matkemi
med Navet
M

ycket av den mat vi äter har sitt ursprung i andra länder. Det
gäller även den maträtt som är en av de allra vanligaste i Sverige,
nämligen TACOS, som från början kommer ifrån Mexico. I många hem
äts denna maträtt under fredagsmyset, men idag tittar vi närmare på en
del av matkemin bakom TACOs trots att det är lördag!

*

Även om TACOs innehåller t ex grundämnet
kol så är detta bara en lek med symbolerna i
periodiska systemet. Vi är tämligen säkra på
att TACOs inte innehåller grundämnet tantal.

Lök

Avokado

När vi hackar rå lök och lökens celler går sönder sker en
kemisk reaktion där propantialsvaveloxid bildas och irriterar
våra ögon. Detta ämne ger både smärta och sätter igång
tårflöde i ögonen. Kall lök (molekylerna rör sig långsammare)
och vass kniv minskar besvären något.

Avokadons fruktkött innehåller nyttiga fettsyror som oljesyra och linolsyra och
har mer kalium (K) än bananer. Bör inte förvaras under 13° C eftersom den kan
bli kylskadad. Avokadons fruktkött skadas och blir brunt av syret i luften.

Chili

Tomat
Tomater smakar av
både sötma och umami,
kanske de grundsmaker
människor uppskattar
mest. Smaken av
umami kommer från
glutaminsyra, samma
molekyl som finns i
natriumglutamat och
soya.

*

Köttfärs

Spiskummin

Den rödrosa färgen kommer från proteinet
myoglobin i köttet och det ändrar färg och form
när temperaturen ökar. Vid lägre temperatur ändrar
den färg till grå och vid högre till brun. Den bruna
färgen kommer från Maillardreaktioner (liknande
dem i rostat bröd).

Vanligaste kryddan i tacokrydda. Den starka
smaken kommer från dess oljor. Dess främsta
arom heter cuminaldehyd och finns även i
eukalyptus.

Brun eller grön?
Du behöver: avokado, citronsaft, vinäger,
ketchup, apelsinjuice, cola (+ ev annan
vätska med lågt pH-värde), gaffel, små glas
eller liknande.

Olika sorters chili innehåller
olika halt av kapsaicinoider och
mest finns i den vita hinnan runt
fröna. När vi uppfattar styrkan
i chilin binder kapsaicinet till
temperaturkänsliga receptorer i
cellerna som sänder nödsignaler
till hjärnan om att vi är för varma.
Chilins styrka mäts i Scoville.
Kapsaicin är den aktiva
ingrediensen i pepparspray.

•

•
•

Enligt Guiness rekordbok var
världens största taco 10,95 m lång
och vägde 750 kg.
Det finns ett uppslagsverk helt för
tacos - det kallas Tacopedia.
I Sverige och Norge äter vi mest
tacos per person i europa.

Gör så här:
1. Skär avokadon i mindre bitar.
2. Doppa bitar av avokado i olika
mat/dryck med lågt pH. Lägg i varsitt
litet glas.
3. Låt dem stå framme några timmar tillsammans
med några obehandlade bitar.
Prova gärna samma experiment med andra frukter,
t ex äpple och päron.
Vilken skyddade avokadon bäst? Varför tror du att
det blev så?

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

Ketchup
Citronsaft

Neutrala

Cola

Vinäger

Apelsinjuice
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