Julbak
med Navet
D

et finns mycket spännande kemi som sker i köket runt jul och en del av den
tittar vi närmare på idag. Bubblor, smak, doft och julgranspynt - allt är kemi!

Julbadande julbak
Du behöver: vetemjöl, dl-mått, msk-mått, matolja, ljummet vatten (H2O), torrjäst,
strösocker, sked, hög bunke/skål
Gör så här:
Deg 1
1. Blanda 1,5 dl vetemjöl med 1/2 dl ljummet
vatten, 1 msk matolja och 1 msk strösocker i skålen.
2. Arbeta ihop till en degklump.
3. Lyft ur degen och lägg den åt sidan.

PEPPARKAKSKRYDDORNAS
KEMI

Lussebullarna hade inte blivit alls fluffiga om det inte var för den spännande kemin
som sker i dem. Undersök mer om hur det funkar genom att låta degen julbada inför
jul.

Lussebullar

Deg 2
1. Blanda 1,5 dl vetemjöl ordentligt med ½ paket torrjäst. Tillsätt ½ dl ljummet vatten,
1 msk matolja och 1 msk strösocker (OBS! den här degen är nästan likadan som den
till Lussebullar).
2. Arbeta ihop till en degklump.
3. Lyft ur degen.
Deg 1+2
1. Häll upp ljummet vatten i
den höga bunken/skålen.
2. Lägg ner båda degarna i bunken/skålen.
Vänta en stund och se vad som händer.
Hur kunde det bli så här? Vad händer om du låter båda ligga en längre stund?

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

Baka eget julpynt

50 g jäst
175 g smör eller margarin
2 påsar saffran à 1/2 g
2 dl socker
5 dl mjölk
1/2 tsk salt
ca 1 1/2 l vetemjöl

Kanel – Kanel är barken från träd med det gemensamma
namnet Cinnamomum. Kanelaldehyd ger kanelen
framträdande kemiska egenskaper som både en het och lite söt
krydda. Kanel är också en av de kryddor vi använder som har
antibakteriella egenskaper. Vi bör inte äta för stora mängder
kanel (livsmedelsverket rekommenderar max 1/2 tsk per
dygn för barn) eftersom det innehåller kumarin som i större
mängder kan vara giftigt för människan.

Eugenol

Nejlika – Kryddnejlikor är blomknoppar
från nejlikoträdet och kommer oftast från
Indonesien. Oljan i nejlikor består upp till
85 % av Eugenol, en antiseptisk och anti inflammatorisk olja. Eugenol i större mängder är
giftigt för människor och kan skada lever
och andningsorgan. Honungsbin försvarar
sina honungsförråd genom att förlama
inkränktare med Eugenol.

1,8 cineol

Zingeron

Du behöver: vetemjöl, kanel, matolja, vatten (H2O), salt (NaCl),
kavel, pepparkaksmått, gammal penna, snören, plåt, ev salt och
socker
Gör så här:
1. Blanda 1,5 dl mjöl, ½ dl kanel, 1 dl salt,
1 msk matolja och 1 dl vatten.
2. Kavla ut till ca 0,5 cm tjocklek.
3. Ta ut figurer med pepparkaksmått ur degen.
4. Gör hål med en penna.
5. Lägg på en plåt och ställ in i ugnen i 175° C i
ca 1 timma.
6. Låt kallna på plåten.
7. Om du vill ha glittriga julpynt - doppa i vatten och
strö socker eller salt över kakorna.
8. Trä i snören och häng i granen.

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

syre
väte

Ingefära – färsk ingefära innehåller gingerol
som ger den en skarp smak. När ingefära hettas
upp, t ex i pepparkakor, omvandlas den till
Zingeron som istället ger kakorna en söt och
kryddig smak.

Kardemumma – Grön och svart
kardemumma är vanligast. Den
gröna kallas äkta kardemumma. Vi
använder frön som malts eller stötts
till bakning och matlagning. Dess
speciella lukt och smak kommer från
1,8 cineol.

Nästa gång är det snart jul...

