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.
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Den co(o)la mjölkmixen
Fosforsyran i colan reagerar med calcium i mjölken och
bildar trikalciumfosfat och vätgas. Fällningen, det som ser
mest geggigt ut och sjunker mot botten (och tar med sig det
mesta av färgen) är trikalciumfosfaten. Vätgasen bubblar
genom vätskan och blandas med koldioxidgas i utrymmet
ovanför vätskan under korken.

• Har du sett den nya märkningen på många mjölkpaket?
Den heter ”ofta bra efter” och uppmärksammar att mjölk
som förvaras rätt håller bra även efter ”bäst före” datum.
Titta, lukta och smaka för att bedöma just din mjölk.
• Mjölk produceras i ALLA däggdjurshonors
mjölkkörtlar och är den första näringen till ungarna
innan de kan tillgodogöra sig annan mat.

Mjölkplast

• Mjölk innehåller mest vatten (H2O). Övrigt innehåll
är kolhydrater, protein och fett och andra viktiga

I mjölk finns mest vatten, 87%. Resten är protein, fett, socker
och mineraler. Proteinet heter kasein och när ättikssprit
tillsätts, så att mjölken blir surare, fälls kaseinet ut som vita

näringsämnen i små mängder (vitaminer, kalcium (Ca),
Kalium (K), fosfor (P), jod (I), magnesium (Mg), zink
(Zn) och Selen (Se).

klumpar. Detta kallas denaturering och förstör proteinets
tredimensionella struktur och gör att det får en struktur som
liknar plast.

Mjölkskrift

- används med fördel till hemliga meddelanden...

Mjölken försämrar papprets egenskaper och när det hettas
upp oxideras pappret och bränns snabbare där du har
målat/skrivit än på pappret runt om. De områden som är
påverkade av mjölken blir bruna.

Nästa gång handlar det om blommor

