Fira vegetariska världsdagen med Navet
ust idag, 1 oktober, firas den vegetariska världsdagen
på många platser i världen. Den firas för att
uppmärksamma de vanligaste anledningarna till att äta
vegetarisk mat. I huvudsak handlar det om att:
•
Äta mer vegetariskt för att värna om miljön och en
hållbar utveckling.
•
Äta mer vegetariskt för att slippa äta upp några djur.
•
Äta mer vegetariskt för att man upplever att det är
bra för hälsan.
På dagens BT-sida är aktiviteterna helt garanterat
vegetariska!

Det kött som produceras i världen står för ca en femtedel av
alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären – en mycket kraftig
växthusgas är metan som släpps ut när djuren fiser, bajsar och rapar. En ko släpper ut
120-130 kg metan/år.
Varje dag konsumerar (äter upp) Boråsarna:
•
22 lamm
•
25 nötkreatur
•
134 grisar
•
5373 fjäderfän (t ex kyckling och kalkon)
Om vi människor istället skulle äta enbart vegetarisk mat hade det minskat utsläppet av
växthusgaser i atmosfären. Detta beror främst på att det är mer miljömässigt hållbart att
äta grönsaker (dvs växter), direkt utan att först ha omvandlat dem till kött.
Ett bra val för den som inte vill äta
vegetariskt hela tiden är att äta vegetariskt
en eller ett par gånger i veckan.

MED FÖLJANDE EXPERIMENT BÖR DU
BE EN VUXEN OM HJÄLP MED KNIVEN!

Hur smakar grönsakerna egentligen?
Du behöver:
äpple, päron, potatis, palsternacka, gaffel, tallrik, liten vass kniv, medhjälpare,
ögonbindel
1. Skär lika stora bitar av både frukterna och grönsakerna. Lägg dem på en tallrik
2. Håll för näsan (fuska INTE och glöm inte att du kan andas genom munnen
också) och ta på ögonbindeln
3. Be medhjälparen att ge dig en av bitarna på gaffeln, tugga ordentligt
4. Kan du tala om vad det är för sorts frukt/grönsak du har i munnen när du
tuggar? Släpp inte näsan!
5. Släpp näsan. Hur smakar det nu?
6. Fortsätt med alla sorters frukt/grönsaker.
Hur kan det bli så här?

Nästan bara vatten!
Du behöver:
potatis, morot, gurka, några salladsblad, apelsin, plastburk, skärbräda
1. Skär 2 lika stora bitar av varje frukt/grönsak. Skär gurkan och apelsinen i
skivor så håller de ihop bättre.
2. Lägg en av varje i plastburken och ställ in den i kylen med lock på.
3. Lägg de andra bitarna på skärbrädan och ställ den på en varm plats.
4. Se efter vad som händer efter en dag, några dagar, en vecka.
5. Jämför med de bitar du har kvar i burken.
Vilken av grönsakerna/frukterna innehöll mest vatten?
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Kör en morot!
Du behöver:
Flera ungefär lika stora morötter, små spik (korta och långa), kapsyler,
olika korkar, ev syl för att göra hål i hjulen, olika runda föremål (t ex
skivor av rädisor och potatis), tejp som lossnar lätt från golvet, ev slät
bräda
1. Skär grönsakerna (ej morötterna) i skivor till hjulform, fyra av varje
sort.
2. Gör hål i mitten av alla hjulen – både korkar, kapsyler och annat du vill
använda. Hålen måste vara så stora att spiken kan röra sig i dem.
3. Stick lämpliga spikar genom hålen och stick in dem i moroten. Var bör
du placera hjulen på bästa sätt?
4. Placera alla dina morotsbilar på samma startlinje och se vilken som
rullar längst när du kör iväg dem.
5. Använd gärna ett lutande plan av en slät bräda lutad mot en stol, så kan
du undersöka hur långt dina olika morotsbilar rullar.
Vilken morotsbil rullade längst? Varför tror du det blev så?

MED FÖLJANDE EXPERIMENT BÖR DU BE EN
VUXEN OM HJÄLP MED ATT GÖRA HÅLEN!

J

Väx upp! Igen!
Du behöver:
salladshuvud, purjolök, större glas/glasburkar/
mindre glasskålar
1. Skär av salladens och purjolökens övre delar
och ät upp dem. Spara den nedre hårdare delen
2. Häll 2 cm vatten i glasbehållaren. Ställ ner
purjolöken i en och salladen i en.
3. Placera behållarna på en ljus plats. Fyll på med
vatten ibland så att den nedre delen hålls fuktig.
Hur mycket ny sallad och purjolök kunde du odla
fram?

Nästa gång handlar det om kemins dagar…

