På kanelen
med Navet
M

ånga av oss förknippar veckorna mellan första advent och jul med
speciella upplevelser som sker bara precis då. En lukt, en smak eller

Kanelaldehyd

en plats får extra stark betydelse och kopplas till våra sinnesupplevelser…

Kumarin

När det gäller lukt och smak brukar några kryddor ha en framträdande roll;
därför handlar dagens sida helt om en av dem – nämligen kanel!

Värt att veta om kanel

Bubblande kanel
Mald kanel är finmald bark från kanelträdet och denna bark har en lägre
densitet än vatten (vatten utgör ju det mesta innehållet i läskedrycken).
Detta innebär att kanel flyter på vatten. Den finmalda kanelen har
dessutom mycket små partiklar som mestadels är hydrofoba och inte
blandar sig med vattnet; men de fördelar sig lätt över vattnets ytor. Därför
åker det kolsyrade vattnet omkring på tallriken som små kanelkorvar när
du rör på dem. Den kolsyrade drycken gör att de känns fluffiga eftersom det
hela tiden avges gas (CO2) ifrån dem.

Fingerfärdig dykning
När du sticker ner fingret i kanelen som flyter på vattnet kommer kanelen
att bilda ett hydrofobt (stöter bort vatten) lager mot vattnet. Detta gör att
ditt finger kan hålla sig helt torrt så länge fingret är täckt av kanel. När du
lyfter upp fingret igen är det alltså fortfarande alldeles torrt och möjligen

Kanel är barken från träd med det gemensamma namnet Cinnamomum.
Dessa träd finns i ungefär 250 arter och hör till de mest använda kryddorna i
världen – i både mat och efterrätt. Cinnamomum verum och Cinnamomum
zeylanicum anses vara de renaste. Kanelaldehyd ger kanelen framträdande
kemiska egenskaper som både en het och lite söt krydda. Kanel är också en av
de kryddor vi använder som har antibakteriella egenskaper. Vi bör inte äta för
stora mängder kanel (livsmedelsverket rekommenderar max 1/2 tsk per dygn för
barn) eftersom det innehåller kumarin; som i större mängder kan vara giftigt för
människan. Genom tiderna har kanel använts för att stimulera hjärnans aktivitet,
för uppiggande effekt, för att bevara kroppar bättre vid balsamering och som
koncentrationshöjande medel.

”The cinnamon challenge”
För några år sedan var ”the cinnamon challenge” en väl spridd aktivitet via
Youtube. Den som deltog skulle så snabbt som möjligt äta en mängd torr kanel
utan att tillsätta någon vätska. Anledningen till att detta inte är en bra idé
(förutom att det är näst intill omöjligt) är att finmald kanel som vi råkar andas

VARNING! in orsakar både andningssvårigheter och kan sätta sig fast i lungorna och orsaka
både lunginflammation och permanenta lungskador.

lite ”dammigt” av kanel.

Ytligt
Mald kanel har lägre densitet än vatten och är så finfördelad att de små
partiklarna kan ligga kvar på vattnets ytspänning – alltså sjunker den
inte. När du rör vid vattenytan med diskmedlet som innehåller tensider
sätts partiklarna i rörelse. Detta beror på att diskmedel innehåller tensider
som är polära (hydrofil del som trivs i vatten) i ena änden och opolära
(hydrofob del som inte trivs i vatten) i den andra. När tensidmolekylerna
kommer i kontakt med vatten kommer dess hydrofila delar att hamna mot
vattnet och de hydrofoba uppåt, riktade från vattnet. När denna hinna av
tensidmolekyler bildas på vattenytan dras den finmalda kanelen med och

Doftballong
Doften från kanelen som du känner kommer ifrån atomer och molekyler
som är så små att de kan förflytta sig genom ballongens vägg även om den
är hel. När vi skakar på ballongen sätter vi extra fart på dem. Om du har
näsan precis i närheten av en doftballong en lång stund kommer du inte att
känna doften av den lika tydligt. Det beror på att luktsinnet tröttas ut. Om
du behöver neutralisera luktsinnet för att kunna känna hur det verkligen
doftar igen - lukta en stund på din egen hud.

bildar ett stjärnliknande mönster på ytan.

Nästa gång förbereder vi julen…

