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!

PEPPARKAKSKRYDDORNAS
KEMI

Lussebullar

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.

Julbadande julbak
Jästen som vi använder när vi bakar är en svamp.
Bagerijästen lever på att bryta ner kolhydrater
(t ex strösocker) till vatten och koldioxid, CO2. När

koldioxid bildas inuti degen blir det gasbubblor som
får degen att bli fluffig. När de båda degarna hamnar
i ljummet vatten så sjunker de först. Degen som
innehåller jäst flyter upp när den har börjat jäsa och

Eugenol

det har bildats koldioxid. Då får den en lägre densitet
än den hade förut. Den deg som inte innehåller
någon jäst stannar kvar på botten.

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.

Baka eget julpynt
Kanel har både en bra färg, en stark doft och
antibakteriella egenskaper som gör den lämplig som
ingrediens i juldeg för att göra julpynt som ser ut som

1,8 cineol

Zingeron

pepparkakor. När vi stoppar in våra figurer i ugnen
avdunstar vätskan och figurerna stelnar så mycket att
de håller fint att hänga i granen. Om du vill spara en
bit av degen och använda gång på gång så fungerar
det fint eftersom kanelinnehållets antibakteriella

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

egenskaper gör att den kommer att hålla sig länge
utan att mögla eller brytas ner på annat sätt.

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...

