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.

Minitårtskatapult

Bästa kakan?

När burklocket dras bakåt tillförs lägesenergi till katapulten. Mer lägesenergi tillförs

De ingredienser som ingår i en tårtkaka är ungefär de som finns

ju mer locket dras bakåt. När locket släpps omvandlas lägesenergin till rörelseenergi

i muggkakan. Enda skillnaden är att många tårtkakor även

och minitårtan flyger iväg. Tänk på att katapulten fungerar olika effektivt beroende

innehåller ägg.

på i vilken vinkel den skjuter iväg tårtan. Träna några gånger så blir du snart
skickligare.

Kaka utan fett
Kakan utan smör eller olja blir väldigt torr eftersom fettet inte

Om du råkar vispa grädden för länge…

finns där för att motverka att kakan torkar ut när den hettas upp.

När den vispade grädden vispas så länge att den blir smör har fettklumparna blivit

Kaka utan bakpulver

så stora att de hänger ihop med varandra, samtidigt som vattnet (och lite annat)

En syra och en bas i bakpulvret reagerar med varandra och

hamnar vid sidan av. Detta beror på att fosfolipiderna längst ut i fettmolekylerna

producerar koldioxidgas som bildar små fickor i smeten och

skadas och triglyceriderna inuti klumpar ihop sig till större och större strukturer.

gör att kakan blir flufffig. Utan koldioxid blir kakan platt och

Vätskan som blir över kallas kärnmjölk och består mest av vatten, H2O.

kompakt.

Rörlig grädde

Kaka utan mjöl

Utan fett blir kakan snustorr och smulig

Kakan utan mjöl blir ingen kaka alls, bara en söt smet. Den är i
och för sig god i smaken, men utan mjöl som bygger upp kakans

En brustablett innehåller både en syra och en bas (kan t ex vara citronsyra och

struktur så kan det inte ens formas något som liknar en kaka.

bikarbonat eller något liknande). När vi häller i oljan händer ingenting eftersom
olja är ett dåligt lösningsmedel för de ämnen som finns i brustabletten. Men
när den ovispade grädden kommer ner löses både det sura och det basiska upp
i vattnet i grädden. Då bildas koldioxid (gasform). En del av koldioxidgasen
samlas på gräddropparna (som små genomskinliga bubblor på ovansidan) och
ger dem en lägre densitet så att de kan förflyttas uppåt. Väl uppe vid ytan släpper
koldioxidgasbubblorna och sprider ut sig i luften. Gräddropparna får då en högre
densitet än oljan igen och sjunker mot botten.
Vispad grädde får en lägre densitet än oljan eftersom den innehåller så mycket luft
och kan därför inte sjunka ner genom oljan som den ovispade grädden.

Nästa gång firar vi Kemins dag.

