Sommarkul
med Navet
S

å har vi kommit fram till det sista tillfället med Navets sida för den här terminen. Snart
blir det lov och semestrar och kanske lite mer tid för gemensamma aktiviteter med
experiment och lek. Idag blir det ätbart, såpbubblor och glassåtervinning. Om du behöver
ännu fler kul utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik under sommaren så
kan du gå tillbaka till alla de andra sidorna som har publicerats. Du hittar alla på navet.com.

Glass med ogrässirap och naturströssel
Ogrässirap
Du behöver: liten kastrull, spis,
maskrosblommor, vatten (H2O),
strösocker, citronskal (ta bara med det allra yttersta gula), rivjärn, sil
med små hål, förvaringsflaska eller burk
Gör så här:
1. Samla in 3 dl makrosblommor. Skölj och skaka
blommorna så att det inte kommer med insekter i sirapen.
2. Plocka av de gula kronbladen och lägg dem i en kastrull.
3. Blanda kronbladen med 2,5 dl vatten (H2O) och
citronskal från ½ citron som du har rivit med rivjärn.
4. Koka i 20 min på svag värme. Låt vätskan svalna.
5. Sila bort kronblad och citronskal och häll tillbaka vätskan i
kastrullen.
6. Blanda med sockret och koka i ca 1 timme på svag värme tills vätskan
är trögflytande.
7. Häll upp i flaska eller burk. Ringla över glassen och njut!
Om du inte hittar tillräckligt med maskrosblommor kan
du göra samma sak med rabarber, men ta då 5 dl av dem i
små bitar.

TURBOGLASS
Du behöver: mjölk, strösocker, dl-msk- tsk- mått, 2 zip-påsar (gärna en stor och en liten),
vaniljsocker, ev annan smaksättning (blåbär eller chokladsås är gott), vantar, bordssalt
(NaCl), några fack med is, sax, harsyra (som du plockar i skogen)

Gör så här:
1. Häll 1 dl mjölk, 1-2 msk socker, ½ tsk vaniljsocker + ev annan smak i den lilla påsen.
Stäng påsen.
2. Lägg ordentligt med isbitar och 6 msk bordssalt i den stora påsen.
3. Placera den lilla påsen inuti den stora påsen. Stäng den stora påsen.
4. Ta på vantarna.
5. Vänd och vrid på påsarna tills det har blivit glass i den lilla påsen; det tar ca 5-10 min.
6. Ta ut den lilla påsen och torka av den.
7. Klipp av ett hörn i den lilla påsen
och tryck ut glassen i en skål. Ringla
ogrässirap över och toppa med strössel
av harsyra.

Bli en mästare på STORA såpbubblor!
Såpbubbelblandning
Du behöver: diskmedel, guarkärnmjöl (kan bytas ut mot Maizena), bakpulver,
vatten (H2O), skål, stor sked
Gör så här:
1. Blanda 1 tsk guarkärnmjöl, 1 tsk bakpulver och 4 msk diskmedel till en slät
massa. Vispa INTE!
2. Blanda i 1 liter vatten medan du rör om i blandningen.
3. Låt stå i några timmar om du har möjlighet.

Såpbubbelspö
Du behöver: två längre blompinnar, små gummiband, tjock bomullstråd eller
bomullsband
Gör så här:
1. Knyt fast bomullstråd/band
i blompinnarna på tre ställen.
2. Vira gummiband ovanför
tråd/snöre på båda pinnarna.
3. Doppa trådarna i
såpbubbelsmeten.
4. Håll ihop pinnarna och lyft
uppåt långsamt.
5. Dra isär pinnarna och dra
dem åt sidan eller låt vinden
hjälpa till med bubblorna.
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med gummiband

Återbruk av glasspinnar
Du behöver: 4 glasspinnar, 2 små knappar, sugrör (så stor diameter att en örontops
kan åka rakt igenom), gummiband, lim, sax, örontops, något lätt att skjuta prick på
Gör så här:
1. Limma ihop glasspinnarna 2 och 2.
2. Limma ihop de två dubbla pinnarna med varandra. Låt torka.
3. Klipp av ca 4 cm av sugröret och limma fast det ovanpå översta glasspinnen. Låt
torka.
4. Limma fast en knapp på varje sida. Låt torka.
5. Sätt fast gummibandet runt knapparna och stoppa in örontopsen i sugröret.
6. Ställ upp dit mål och skjut!

Harsyra är vanlig i skogen vid den här tiden
på året. Den smakar syrligt och är god
att äta i mindre mängd.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Vi återkommer med nya experiment och
klurigheter i augusti. Trevlig sommar!

