Navets
fissaftsspecial
V

älkomna tillbaka till ett nytt spännande år 2021 med experiment och andra aktiviteter.
Vad kan då vara en bättre start än en hel sida som handlar om Kemi, ett av våra
favoritområden? Det verkar dessutom som om ni också gillar det lite extra, eftersom vi ofta får
höra vad ni har provat på inom just kemi. Dagens experiment utgår från en och samma vätska;
nämligen den fantastiska Fissaften (eller rödkålssaft som en del verkar kalla den). Idag börjar
vi också ett speciellt inslag som kommer att synas fler gånger, nämligen att på olika sätt bjuda
in er till firandet av Borås 400 år!

Fabulöst Fin Fissaft

Gör så här:
1. Hacka rödkålen i cm-stora bitar och lägg den i
plastpåsen.
2. Lägg in påsen i frysen och låt ligga där över natten.
3. Ta ut ur frysen.
4. Lägg upp några stora nävar frusen rödkål i skålen.
5. Häll varmt vatten över så att det precis täcker
rödkålen. Låt ligga i minst 20 min. Tryck gärna på kålen
med en sked då och då.
6. Nu har vattnet blivit kraftigt färgat
av rödkålen. Rör runt och häll
av saften i en annan
behållare.

Du behöver: Fissaft, vita kaffefilter, glas, hushållspapper, bikarbonat,
citronsyra, sugrör, ev pipett, liten sax.
Gör så här:

Fissaftsfärgning

1. Lägg några vita kaffefilter på en bit hushållspapper.
2. Spruta rödkålsaft över kaffefiltren med hjälp av pipett eller sugrör (häll
fissaft i glaset och stick ner sugröret i saften. Håll tummen för öppningen av
sugröret och lyft över till filtret.

A.

Innan du startar med dagens experiment på riktigt
är det lika bra att börja med det viktigaste, nämligen
tillverkning av Fissaft. Namnet kom till för att många
barn som vi träffar på Navet tycker att saften helt enkelt
luktar lite fis. Det kan man dock stå ut med eftersom
saften är så bra att göra experiment med.
Du behöver: rödkålshuvud, varmt vatten (H₂O), kniv,
sked, skärbräda, skål som tål varmt vatten, plastpåsar,
tillgång till frys.

Fissaftsfjärilar

3. Strö några korn av bikarbonat
och citronsyra över kaffefiltren.
5. Låt torka, gärna över natten.

Fjärilsdags

B.

A. Klipp upp kaffefiltret i vikningen.
B. Klipp upp sugröret på längden och
i två delar högst upp.
C. Skjut in det dubbelvikta kaffefiltret i sugröret tills det ser ut som en fjäril.

Ena änden skall se ut så här!

Hur många olika färger fick du på dina fjärilar?
Fjärilsexperimentet i original finns i Kemiskafferiet från 2011, tema matens
kemi.

C.

Deg med färg

Fissaftsundersökning
Du behöver: många små glas, fissaft, ev vatten (H₂O), små skedar, sådant du
hittar i köket och badrummet som du får undersöka, se exempel i tabellen
nedan. Be en vuxen om hjälp innan du börjar.
Gör så här:
1. Häll upp lite fissaft i varje glas. Om den är väldigt mörk kan du behöva späda
ut den med vatten (H₂O).
2. Droppa i små mängder av det du vill undersöka. Rör om med skeden. Vilken
färg blev den på fissaften?

Du behöver: fissaft, vetemjöl, bikarbonat, citronsyra, 3 skedar, dl-mått, tsk-mått, 3
mindre skålar, matolja.

Kök:
apelsinjuice

tvål

Gör så här:
1. Häll i 1/2 dl fissaft och 1 tsk matolja i varje skål.
2. Lägg i ½ tsk citronsyra i första skålen, ingenting extra i den andra skålen och 1
tsk bikarbonat i den tredje. Rör runt så att bikarbonat och citronsyra löser sig.
3. Fyll på med 1 dl vetemjöl i varje och rör tills det blir en smidig deg. Fyll på om
det behövs.
4. Ta upp degarna och bearbeta klart med händerna.
5. Forma en 4 och två 0:or av degen. Ta kort på din skapelse
och lägg upp online under #boras400.

ketchup

schampo

citronsaft

raklödder

saft från tomat

handcreme

soja

balsam

ättika

duschtvål

vinäger

munskölj

äppeljuice

o.s.v.

Varför tror du degarna blev färgade så här?
Vad tror du händer om du blandar delar av
dem med varandra? Varför?

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

Färg i fissaft?

Badrum:

Färg i fissaft?

o.s.v.

Färgerna varierar en hel del. Varför tror du det blir så? Läs mer om pH-värde
och färgämne på förklaringssidan.

Nästa gång blir det sportlovsaktiviteter...

