Påskpyssel
med Navet
Äggtävling
Den ideala strukturen för att skydda ditt ägg enbart med
hjälp av sugrör är att bygga en tredimensionell struktur

N

av trianglar. Detta beror på att en triangel inte kan tryckas

u är det snart påsk igen, och även om många av oss inte

ihop vid yttre påverkan lika lätt som t ex en fyrkantig

kommer att ha en riktigt vanlig påsk i år, så kan det ändå

form. När trianglarna byggs ihop till en tredimensionell

finnas utrymme för att fira in påsken och påsklovet med lite roliga

skyddsbur runt ägget kommer de att samverka för att

experiment. Vi vill önska er en riktigt glad hemmapåsk!

skydda ägget. Bygg gärna ihop en triangel och en kvadrat
med lika långa sugrörssidor och prova hur de skiljer sig
åt när du försöker trycka ihop dem från ett hörn. Om du
dessutom låter triangelstrukturen ha utskott som sticker
ut utanför den kommer fallet att avlastas ytterligare och
ägget kommer klara sig alldeles utmärkt!

Trådägg

Tärningsägg

I mjölblandningen som värms upp på spisen förstörs glutentrådarna

Ägg innehåller mest vatten och protein. I ett rått ägg finns

(protein) och de blir hårda (slutar att vara böjliga) och
stärkelsemolekylerna förändras eftersom vätebindningarna bryts.
När din tråd stelnar efter att ha varit kladdig är det i första hand
för att vattnet avdunstar, men anledningen till att de fortsätter att
vara stela handlar om att glutenmolekylerna har blivit hårda och om
att stärkelsemolekylerna har formats om (rekristalliseras). Den nya
strukturen gör att äggen inte mjuknar igen; trots att äggen hela tiden
utsätts för de vattenmolekyler som finns i luften.

proteinerna i långa kedjor som flyter i vatten. När ägget
kokas börjar proteinernas molekyler att röra på sig mer
och de svaga bindningarna bryts och kedjorna bryts upp.
Då kan nya bindningar bildas och ägget omvandlas till
ett mer hållbart nätverk av proteiner som har en fastare
form. När ägget ska omformas till en tärning är det lättare
att göra det medan ägget är varmt, eftersom innehållet
då ännu inte har stelnat helt. Det kalla tärningslika ägget
håller sin form bra när det är kallt.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång gör vi utomhusexperiment...

