Gräddtårta
med Navet
G

räddtårtans dag firas den första söndagen i oktober varje år och innebär antagligen
oftast att de som gillar gräddtårta äter en lite extra god tårta just den här dagen. Här tar

vi det ett steg längre genom att titta närmare på hur både det ena och det andra fungerar som
kan kopplas ihop med just gräddtårta.

T ex litet
glasburkslock

Be en vuxen om hjälp med
mikrovågsugnen!

minitårtskatapult

Bästa kakan?

Ladda din katapult
genom att dra locket
bakåt.
Gör din minitårta-

Vad är det egentligen som gör kakan till en kaka? Testa genom att ta

ammunition av en

bort en ingrediens i taget (se muggarna nedan)

kakbit från ”Bästa
kakan” experimentet

Du behöver: 4 muggar, 4 mindre tallrikar, tesked, skål, mikrovågsugn,

med en klick vispad

gummiband

pennor

vetemjöl, mjölk, strösocker, bakpulver, matolja/smör, ev vaniljsocker

grädde på.

och/eller kakao.
Grundrecept:
1 msk smält smör eller matolja
2 msk vetemjöl

Om du råkar vispa grädden för länge…

2 msk strösocker
(1 msk kakao)
½ tsk bakpulver

Du behöver: elvisp, skål, sked, vispgrädde (det fungerar precis lika bra med

(1/2 tsk vaniljsocker)

laktosfri), salt (NaCl), ev smaksättning

2 msk mjölk

Gör så här:
1. Vispa grädden till vispgrädde i skålen, men fortsätt en längre stund så att det blir
smör.

1. Smält smöret i muggen, eller häll i oljan.

2. Häll av vätskan från skålen (spara gärna och använd nästa gång du bakar bröd

2. Häll i mjölken.

eller gör pannkakor). Vätskan kallas kärnmjölk och innehåller väldigt lite fett.

3. Blanda de torra ingredienserna i skålen.

3. Blanda i önskad mängd salt (och annat gott som vitlök, persilja eller chili om du

4. Häll ner dem i muggen och rör runt ordentligt så att blandningen

vill)

blir slät.

4. Förvara kallt.

5. Grädda i mikron i ca 1 minut på full effekt (tiden beror lite på hur
effektiv din mikro är).
6. Smaka på dina olika muggkakor.

Rörlig grädde
Du behöver: vispgrädde, visp, skål, matolja,
hög smal vas/större provrör, brustablett
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Gör så här:

Allt UTOM
mjöl
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1. Lägg en brustablett i vasen.
2. Fyll på med matolja till drygt halva höjden.
3. Häll i lite ovispad grädde och titta på vad som händer.
4. Häll i lite mer grädde efter en stund.
5. Vispa lite grädde och lägg i en klick i vasen.
Hur kunde det bli så här?

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

Vad beror skillnaderna på? Vilka recept hade du använt för att baka
tårtbotten till din gräddtårta?

Nästa gång firar vi Kemins dag.

