Fira mjölk
med Navet!
I

dag firas mjölkens dag på många platser i världen. Dagen firas på
initiativ från FN:s livsmedels -och jordbruksorganisation och syftar i
första hand till att lyfta fram mjölkens betydelse som värdefull källa till
näringsämnen för både barn och vuxna i hela världen. På dagens sida kan
du också prova andra sätt att använda mjölk - i olika experiment.

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

Den co(o)la mjölkmixen
Du behöver: en PET-flaska med vanlig cola
(33 cl eller 50 cl), mjölk.

1.

Mjölkplast
Du behöver: mjölk, ättikssprit (12%),

4-5.

sked, mindre skål som tål mikron, dl-mått,
msk-mått, mikrovågsugn, några kaffefilter,
stort glas/mugg, liten burk med lock, ev

Gör så här:
1. Skruva av korken på colan. Häll av (eller
drick upp) lite om den är väldigt full.
2. Fyll på med mjölk och skruva på korken
igen.
3. Låt flaskan stå framme. Se efter vad som
händer med jämna mellanrum.
4. Ta gärna ett kort på flaskan då och då för att

form till plasten (isbitsfack av olika slag
funkar fint)
Gör så här:
1. Häll upp 3 dl mjölk i skålen.
2. Tillsätt ½ msk ättiksprit och rör om med
skeden.

se förändringen.

3. Ställ blandningen i mikron på hög

Varför tror du det blir så här?

bildats vita klumpar när du tar ut skålen.

effekt i 1-2 minuter. Kontrollera att det har
Om inte värmer du lite till.
4. Sätt några kaffefilter i varandra. Kräng
filtren över kanten på glaset/muggen.
5. Häll försiktigt ner skålens innehåll i

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

Mjölkskrift

filtren. Låt rinna av.
6. Ta upp den vita massan från filtret i
handen och krama ur (om det är vatten
kvar).
7. Nu är plasten klar (förvara

- används med fördel till hemliga meddelanden...

i burk med lock när du inte

Du behöver: Vitt ritpapper, mjölk, liten pensel,

8. Om du vill kan du ge din

använder den).

strykjärn

plast en annan form genom att

Gör så här:

en stund. Låter du den torka i

1. Doppa penseln i mjölken och skriv eller rita på
pappret.
2. Låt torka.

Bygg dig något kul med
din plast,varför inte en
mjölkzombie?

trycka ner den i ett isbitsfack
formen blir den hårdare.
Hur kunde det bli så här?

3. Värm upp strykjärnet.
4. Stryk över ditt papper en stund.
Hur kunde det bli så här?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång handlar det om blommor

