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

Frukt vs protein

Slicka inte på skeden…

Gelatin är en polypeptid som utvinns ur kollagen

Den vaniljkräm vi använde får sin konsistens

(animaliskt) eller ur alger om vi använder

ifrån stärkelse. Stärkelse är en kolhydrat och är

vegetariska alternativ (t ex alginater och agar).

en viktig del av de kolhydrater vi behöver få i

Gelatin innehåller allra mest protein, lite vatten

oss för att kroppen ska fungera. När stärkelsen

och spår av salter.

kommer i kontakt med ett av salivens enzym, s k

I experimentet låter vi proteinet i gelatinet

amylas, delas stärkelsemolekylerna upp i mindre

motsvara protein som vi äter och enzymerna i

delar (och blir på så vis möjliga för kroppen att

frukten motsvarar enzymer som finns i kroppen

ta upp). När detta sker i experimentet (i vanliga

(speciellt i mag-tarmkanalen) – med uppgiften

fall märker du nog inte att samma sak händer i

att bryta ner proteinet i mindre delar. Proteinerna

din mun) blir vaniljkrämen rinnig och bägaren

har två huvudfunktioner i kroppen - bygga

med mest saliv påverkas mest eftersom den

upp kroppens olika delar och styra de kemiska

innehåller mest amylas. Även en mindre mängd

omvandlingar som lägger grunden för vårt liv.

amylas kan påverka vaniljkrämen negativt,

För att kunna fungera som de ska i kroppen

så det är faktiskt säkrast att inte ens slicka av

måste de brytas ner till smådelar.

skeden och sticka ner den i vaniljkrämen igen

I frukter finns enzymer, proteiner som bryter

när man har provsmakat.

ner gelatinets proteiner till mindre delar. Detta
sker genom att s k peptidbindningar mellan
aminosyrorna bryts. Därför blir gelatin med färsk
frukt som innehåller höga halter enzym snart
ganska lös och rinnig (med undantag av banan,
vars enzym inte påverkar gelatin på samma sätt).
Fruktbitar som har hettats upp fungerar däremot
inte lika bra eftersom enzymerna denatureras
(tappar sin funktion) vid hög temperatur. Kiwi
innehåller enzymet actinidin och ananas enzymet
bromelin- båda bryter ner proteinet i gelatin
effektivt. Om du låter ditt experiment stå länge
blir det helt rinnande.

Nästa gång handlar det om ljus och mörker…

