Läskigt värre
med Navet
N

u är det snart Halloween igen. Vi passar på att bjuda på några läskiga
experiment och aktiviteter som du kan använda som bordsdekorationer

eller slemmiga snacks. Om du har behov av fler experiment som har
halloweeninnehåll så kan du titta in på navet.com och ta del av innehållet från
tidigare BT-sidor med liknande tema. Ha en för-skräck-ligt bra halloween!

Slemmiga maskar
När gelatin blötläggs i vatten tar det upp vatten. Gelatinet sväller
och det blir då lätt att smälta utan att det klumpar sig. Så länge
gelatinblandningen är varm är gelatinet flytande, men när det

Äggligt

svalnar bildas långa sega proteintrådar. I frukt finns enzymer,
som bryter ner gelatinets proteiner till mindre delar. Detta sker

När ett rått ägg täcks av vinäger eller ättika börjar skalet sakta

genom att s k peptidbindningar mellan aminosyrorna bryts.

lösa upp sig. Vinäger eller ättika innehåller ättiksyra som bryter

Därför blir gelatin kombinerad med juice/saft som innehåller

ner kalciumkarbonaten, CaCO3 , i äggskalet och koldioxidgas,

höga halter enzym snart ganska lös och rinnig. Ananas innehåller
enzymet bromelin som bryter ner proteinet i gelatin effektivt. När

CO2 bildas (det är därför det blir så många bubblor i glaset).

När skalet har lösts upp helt blir det bara äggets tunna hinna

blandningen stelnar inuti sugrören bildas långa sammanhängande

som innehåller mest protein kvar. Denna hinna kan släppa

maskar som är så sega att de klarar att pressas ut ur rören med

igenom små molekyler (t ex vatten, H2O eller Tonic water som

kavel. De höjer stämningen på vilket Halloweenbord som helst. De
är dessutom goda!

innehåller mest vatten), men inte stora. Hinnan fungerar som ett
semipermeabelt membran och eftersom
insidan (inuti ägget) har en lägre koncentration vatten än det
är på utsidan kommer tonic water vandra igenom hinnan pga
osmos. Därför kommer ägget att se lila ut på insidan när du lyser
med din lila lampa.
Tonic water innehåller kinin som ger en fluorescerande effekt.
Vår hemgjorda lampa ger en mindre effekt på kininet, men om
du belyser ägget med en utraviolett lampa kommer det att lysa
helt blått. Fluorescerande material absorberar energi från ljuset
och skickar snabbt ut den igen så att vi ser den som lysande. Ett
fluorescerande material är helt beroende av en extern ljuskälla.

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

Nästa gång handlar det om städning...

