Fira popcorndagen
med Navet
I

den här veckan firas ännu en viktig dag – nämligen POPCORNdagen. Vanligaste sättet
att fira dagen är förmodligen att äta en rejäl påse vanliga poppade popcorn, men den som
vill djupdyka lite mer kan passa på att poppa sig en hel säck eller göra några spännande
experiment med popcorn.

Popp-ulära fakta:

• Den majs som används till popcorn är inte av samma
sort som den vi oftast äter som t ex majskolvar eller ur
konservburk. Den skulle inte poppa lika bra!
• Bli inte förvånad om du får en låda full av popcorn
med posten. Popcorn är ett vanligt skyddsemballage
som fungerar minst lika bra som luftfylld plast.
• Redan på Aztekernas tid var det vanligt att poppa
popcorn. De användes både till att äta och för
tillverkning av smycken och rituella huvudbonader.
• Världens hittills största pocornboll hade en diameter
på nästan 4 meter och innehöll ca 3000 kg popcorn.
För att den skulle hålla ihop ordentligt tillverkades den
av karamell popcorn (se nedan).
• Popcorn poppar bäst vid 200 - 240°C.
• Popcorn kan ”hoppa” ca 1 m som högst när de
poppar.

Flyter eller sjunker?
Du behöver: matolja, vatten (H2O), opoppade popcorn, poppade popcorn, 2 höga
smala glas
1. Häll matolja upp till hälften i det ena glaset och vatten
(H2O) i det andra.
Vad tror du kommer hända när både poppade popcorn
och opoppade popcorn läggs i glasen?
2. Lägg några popcorn av varje sort i glasen.
3. Häll ihop båda glasen med popcornen i.

Hur blir popcorn till?

Varför tror du att det blev så här?

Popcornhissen

Inuti det torkade majskornet finns lite vatten som omvandlas till gasform när kornet hettas upp. Samtidigt
blir stärkelsen varmare och förändras. Trycket ökar
inifrån när molekylerna rör sig mer och mer och till
slut spricker majskornet och stärkelsen slungas ut och
stelnar direkt i olika vita fluffiga former.

Du behöver: opoppade popcorn, vatten (H2O),
bikarbonat, citronsyra, större glas
1. Häll vatten (H2O) och en näve opoppade
popcorn i glaset.
2. Blanda i ½ tsk citronsyra och rör om.
3. Häll i 1 tsk bikarbonat.

Karamellpopcorn

popcorn

Titta noga på dina opoppade popcorn i glaset.
Varför tror du det blev så här?

Att äta popcorn med söt smak är inte lika vanligt i hela
världen. Testa Karamellpopcorn och se vad du tycker!

olja

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med tändstickorna!

Du behöver: kastrull eller stekpanna med tjock botten,
1/2 dl strösocker, 2 tsk smör, ca 1 liter lättsaltade poppade
popcorn (gärna varma), bakplåtspapper

Bygg en popcornautomat
Du behöver: 2 läskburkar, sax, 1 värmeljus, låg skål, tändstickor,
opoppade popcorn, tsk-mått, matolja

burk 1

https://www.youtube.com/watch?v=YELjQJf7AgQ

1. Klipp till och vik burkarna enligt bilderna. Var försiktig med de vassa
kanterna!
2. Placera värmeljuset i den nedre burken.
3. Häll ½ tsk matolja och ½ dl opoppade popcorn i den övre burken.
4. Placera skålen framför popcornautomaten.
5. Tänd ljuset och vänta en stund.
Vad tror du det är som får popcornen att poppa?

Hur kunde dina popcorn bli så knäckiga?

för i den övre
burken i den undre

burk 2 med värmeljus

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

1. Häll sockret i kastrullen/stekpannan. Låt det bli ljusbrunt (blir karamelliserat). Rör inte för mycket.
2. Lägg i 2 tsk smör och rör om långsamt.
3. Tillsätt ca 1 liter lättsaltade poppade popcorn och rör
om.
4. Häll upp på bakplåtspapper och låt svalna.
5. Bryt i lagom bitar att äta.

Det finns mängder av goda sätt att smaksätta sina
popcorn, varför inte prova med smak av ost, kanel eller
Oreos?

skål
Nästa gång tittar vi närmare på ljud och oljud

