Påskfirande
med Navet
I

dag förbereder vi påsken och passar även på att uppmärksamma en annan högtid som
firas i närheten av påsken varje år, Nouruz. Nouruz är det persiska nyåret och firas för
att välkomna vårens och solens återkomst. Högtiden infaller på vårdagjämningen och har
firats i mer än 3000 år. En av de speciella symbolerna är vinäger, därför passar vi på att
experimentera med vinäger idag!

Hållbara fjädrar till påsk?

Vin-ägg-er

De färgade fjädrarna vi kan köpa billigt i våra affärer kommer ofta ifrån en
ohållbar produktion; antingen gällande fjädrar som plockas av levande djur
eller färgningen av dem. Därför är det ett bra alternativ att tillverka egna fjädrar
av papper. När pappret blöts upp av vattnet, drar det med sig färgen som du
har ritat på filtret (vattenlöslig). De olika färgmolekylerna kommer att röra sig
olika långt genom pappret på grund av att de är olika stora. Var de stannar beror
också på hur bra de binder till pappret. Många vattenlösliga tuschpennor är
blandningar av olika färgmolekyler och dessa delas upp och blir synliga var för sig
på filterpappret. Detta är en bra teknik att använda för att få dina fjädrar att få så
många olika färger som möjligt.

När ett rått ägg täcks av vinäger eller ättikssprit börjar skalet sakta lösa
upp sig. Vinäger eller ättikssprit innehåller ättiksyra som bryter ner
kalciumkarbonaten, CaCO3 , i äggskalet och koldioxidgas, CO2 bildas (det är
därför det blir så många bubblor i glaset). När skalet har lösts upp helt blir det
bara äggets tunna hinna som innehåller mest protein kvar.

Tävla i äggbalans
Om du verkligen vill imponera på någon kan du iscensätta en lite mer ojämlik
tävling. Dela då bara ut ett rått ägg till er var som ska tävla och behåll saltet för dig
själv. Men skaka också på ditt ägg i förväg (då KAN du inte välta ägget). Häll ut en
liten mängd salt på bordet utan att de andra ser (breda sidan av ägget mot bordet)
vicka lite på ägget i saltet tills det står stadigt och BLÅS försiktigt bort allt annat
synligt salt. Det kan tyckas omöjligt att göra allt detta med saltet utan att någon
ser, men om du väntar tills alla andra är upptagna med att desperat balansera sina
ägg utan att lyckas brukar det gå bra! Lycka till!

Om du fortsätter med sirap…
Hinnan kan släppa igenom små molekyler (t ex vatten, H2O), men kan inte
släppa igenom stora (t ex socker). Det innebär att när vi lägger ägget utan
skal i sirapen kommer vatten från insidan av ägget att tränga ut med hjälp av
osmos och ägget skrumpnar. Osmosen gör att vattnet vandrar från en lösning
med lägre koncentration till en med högre. Vill du se hur vattnet sprider sig
i sirapen? Håll upp glaset mot ljuset och följ de genomskinliga strecken från
äggets yta.

Värt att veta om Nouruz:
• Firas i länderna Iran, Afghanistan, Tadzjikistan,
Pakistan, Uzbekistan och Azerbajdzjan.
• Infaller 21, 22 eller 23 mars vid vårdagjämningen
• I de hem där högtiden firas dukas ett bord med 7
speciella saker:
Senjed - söta stenfrukter som symboliserar ödmjukhet
i livet.
Somâq - sur krydda, symbol för att framtida måltider
ska smaka gott.
Sabze - bricka med groddar av t ex vetekorn.
Symboliserar önskan om ett år med god skörd.
Sib - rött äpple som symbol för skönhet och hälsa.
Samanu - Memma av vetegroddar. Med den önskas
välstånd och överflöd.
Sir - vitlök, för hälsa och kampen mot sjukdom.
Serkeh - vinäger, en symbol för hög ålder och
tålamod.

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

Nästa gång tittar vi närmare på Camera Obscura...

