Livsviktig kemi
med Navet
D

en här helgen firas Kemins Dag i hela landet med massor av spännande aktiviteter
i skolor och på olika science center. Kemins dag återkommer varje år och har som

målsättning att väcka och sprida intresset för kemi. Självklart firar vi på Navet kemins dag

Slicka inte på skeden…

och i år hoppas vi att ni vill fira med oss genom att prova några kemiexperiment som handlar
om årets tema -Livsviktig kemi!

Här testar vi hur stärkelsen i vaniljkräm påverkas av

Be en vuxen om hjälp med
kniven och micron!

saliv.
Du behöver: liten skål, handvisp, snabbvaniljsås
(pulver att röra ihop kallt, s k kallrörd), mellanmjölk

Frukt vs protein

eller motsvarande, saliv, vatten (H2O), 5 mindre glas,
några teskedar.

När vi stoppar i oss mat är kroppen beroende av att
den snabbt bryts ner till mindre bitar som är så små att
de ämnen som finns i den kan användas på olika sätt i
kroppen. I vissa frukter finns ämnen som fungerar lite
som de i kroppen. Här testar vi hur enzymer i frukt kan
bryta ner proteiner.

Gör så här:
1. Vispa ihop ca 2 dl tjock vaniljkräm enligt
beskrivningen på paketet (om den blir lite tunn – rör
i lite mer pulver). Lägg i ungefär
lika mycket vaniljkräm i 4 glas.
Låt stå i minst 5 min.
2. Skölj munnen ordentligt
med vatten. Spotta ut
vattnet.
3. Spotta ut ren saliv i ett av
glasen, så att det täcker botten av
glaset ordentligt. Vänta en stund
och spotta igen om det inte blir

Du behöver: gelatin (pulver eller gelatinblad), vatten
(H2O), en bit färsk ananas, en bit färsk kiwi, en
bit färsk banan (frukten ska inte vara för mogen),
liten vass kniv, 6 små glas, 6 skedar, liten tallrik,
mikrovågsugn, ev kylskåp.
Gör så här:
1. Förbered ca 2 dl gelatin enligt beskrivningen på ditt
paket. Häll upp ungefär lika mycket i varje glas. Låt den
stelna (går lite snabbare i kylskåp).
2. Skär upp mindre bitar av både ananas, kiwi och
banan (diska kniven mellan frukterna), 2-3 cm.
3. Lägg en bit kiwi och en bit ananas på tallriken och
koka dem på hög effekt i mikron, ca 30 sekunder.
4. Peta ner fruktbitar i glasen (hela biten måste ligga i
gelatinet), en med kokt ananas, en med färsk ananas,
en med kokt kiwi, en med färsk kiwi och en med färsk
banan. Ett glas ska vara kvar utan frukt – att jämföra
med.
5. Låt stå i minst 30 min.
6. Lyft upp glasen och skaka lite på dem i tur och
ordning. Vad har hänt i dina glas?
Hur kunde det bli så här? Hur hänger detta ihop med
nedbrytningen i kroppen? Var kan vi ha den här
funktionen?

så mycket direkt.
4. Slicka på en ren tesked och
ställ ner den i ett av glasen med
vaniljkräm.
5. Ta en ren sked och ta upp ca 1 tsk saliv. Rör ned i
nästa glas. Låt skeden stå kvar.
6. Ta en ren sked och ta upp 2 tsk saliv eller mer. Rör
ned i nästa glas. Låt skeden stå kvar.
7. Spara ett glas med vaniljkräm helt utan saliv.
8. Låt experimentet stå ett i en timma. Vad har hänt
nu? Låt sedan stå och kontrollera efter längre tid.
Hur kunde det bli så här? Hur hänger detta ihop
med nedbrytningen i kroppen? Varför är det inte en
bra ide att slicka på skeden och ställa tillbaka den i
vaniljkrämen?

!

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

F

ör att kroppen ska må bra är det viktigt att den får tillgång till
alla de byggstenar den behöver för att fungera! Det bästa vi kan

göra för att hjälpa till är att äta en varierad kost och se till att övriga
funktioner i kroppen får en chans att fungera ordentligt - genom att
röra på oss, ha kul, göra intressanta saker….

Nästa gång handlar det om ljus och mörker…

