Fira popcorndagen
med Navet
I

den här veckan firas ännu en viktig dag – nämligen POPCORNdagen. Vanligaste sättet

Popp-ulära fakta:

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.

• 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

Flyter eller sjunker?
Popcorn har helt olika densitet beroende på om det är i sin torkade form eller om det
är poppat. Vikten på ett popcornkorn är exakt samma före och efter poppningen,
men volymen ändras riktigt mycket – därför är densiteten på ett poppat popcorn
MYCKET lägre. Densitet mäts i g/cm3 eller kg/m3 och ger oss information om
vikt per volymenhet på det vi vill undersöka. Det fasta eller flytande innehållet
i experimentet kommer att hamna i densitetsordning – lägst densitet överst och
högst densitet längst ner.

poppar.

Förhållandet mellan densiteterna i experimentet
Material

Densitet

Poppat popcorn

Ca 0,7 g/cm3

Matolja

0,9 g/cm3 (densiteten varierar något
mellan olika typer av matolja)

Vatten (H2O)

1,00 g/cm3

Opoppat popcorn

Ca 1,2 - 1,3 g/cm3

Bygg en popcornautomat
Oljan i popcornmaskinen är till för att förhindra de torra majskornen
från att fastna samt att värma upp dem till den temperatur då de

Popcornhissen
Opoppade popcorn har en högre densitet än vatten (se ovan), därför sjunker de
när de läggs i vatten. När citronsyra hälls i blir vattnet surt, men det är först när
bikarbonatet hälls i som det sker en kemisk reaktion. Bikarbonaten är basisk och i

verkligen poppar.
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.

kombination med något surt bildas stora mängder koldioxidgas. Koldioxidbubblorna
sätter sig på majskornen och ger dem en lägre densitet så att de åker uppåt. Vid
ytan släpper gasbubblorna från majskornet och sprider ut sig i luften. Då sjunker
majskornen nedåt igen.

Karamellpopcorn
Karamelliseringen som sker i stekpannan/kastrullen när du värmer
sockret är en brunfärgningsreaktion som uppstår när socker värms
under en längre tid. Sockret bildar då långa kedjor, ringar och kombinationer av strukturer. Genom dessa reaktioner ändras både färg och
smak – egenskaper vi förknippar med kola eller liknande.

Nästa gång tittar vi närmare på ljud och oljud

