Väck sinnena med
Navet del 2
N

D

är vi känner
en lukt är det i
själva verket små, små
atomer och molekyler
av det som luktar
som har kommit in
i näsan. Gäller både
goda och obehagliga
dofter.

å var det dags för de sinnen som inte presenterades förra gången; syn,
smak och lukt. Gemensamt för alla våra sinnen är att de hela tiden
kommunicerar med hjärnan för att vi ska få rätt information om det som
händer omkring oss. Det görs hela tiden nya upptäckter om våra sinnen – t ex
är bilden av att smakreceptorerna för beskt, salt, sött och surt sitter på specifika
ställen på tungan faktiskt FEL. De finns fördelade över hela tungans yta.
Dessutom har vi nu identifierat ett smakområde till – Umami!

Söt molekyl!

D

et hittills sötaste kända ämnet
som tillverkats är Lugdunam.
Det är ungefär 300 000 ggr sötare
än vanligt socker.

i har ungefär
5000 smaklökar
fördelade över tungan;
en del av oss så få som
2000 och andra har
8000.

V

årt luktsinne är nära
sammanlänkat med
vårt minne – därför kan en
lukt framkalla t ex känslor
som kopplas samman med
händelser för länge sedan.

1. Räck ut tungan och torka den riktigt torr med
pappershandduken.

SYN

2. Lägg några korn av saltet på tungan. Hur smakar det?

E

n droppe av världens
beskaste ämne,
bitrex, är så beskt att en
droppe i en kubikmeter
vatten är tillräckligt för
att vi människor ska
känna smaken.

Du behöver: förpackning med mycket liten text, H2O (vatten),
ståltrådsbit, sugrör

3. Dra in tungan i munnen och låt den bli fuktig.

LUKT

V

ukter som vi inte tycker om kan få oss att må
riktigt illa.

Du behöver: pappershandduk, salt, socker.

Vilken blev skillnaden? Hur kan det bli så här?

D

et barn som fortfarande ligger i sin
mammas mage har både lukt och
smakupplevelser.

L

SMAK

4. Torka tungan igen och pröva med socker.

Otäck doft

D

et påstås att Napoleon
var parfymmissbrukare
– han kunde använda upp till
2 flaskor parfym om dagen.

1. Provläs texten.
2. Ta upp H2O med sugröret enligt nedan.

Du behöver: 3 glas, kaffepulver, kanel, tsk-mått, tesked.
1. Häll 1 tsk kanel i ett av glasen och 1 tsk kaffepulver i ett
annat.
2. Häll 1 tsk kanel OCH en tsk kaffepulver i det tredje.
Blanda.
3. Lukta på kaffepulvret i ca 1 min.
4. Lukta nu på glaset med blandningen. Hur luktar den?
5. Gå och gör ngt annat en stund. Neutralisera ditt
luktsinne genom att lukta på din egen hud emellanåt.
6. Pröva nu att börja med kanel i ca 1 min. Hur luktar

3. Lägg en droppe H2O över texten – försök verkligen att få den
så utbuktande som möjligt med hjälp av ytspänningen. Läs igen.

Ä

mnet
mirakulin
får oss att känna
söt smak även om
vi smakar på den
suraste citron.

4. Gör en liten ögla på ståltråden, mindre än 1 cm i diameter.
5. Doppa den i H2O så att ytspänningen skapar en hel vattenyta
i öglan.
6. Titta på din text genom vattenytan.
Gick det bättre att läsa texten?

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

Nästa gång kan det handla om SILL ...

