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!

Vin-ägg-er
Du behöver: vinäger (ca 6%) eller ättikssprit (12%),
tålamod, glas, rått ägg
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Hållbara fjädrar till påsk?
Eftersom det är svårt att hitta påskfjädrar till påskriset som är
framställda på ett garanterat hållbart sätt vill vi visa på ett sätt du enkelt
kan göra själv.
Du behöver: vita kaffefilter, vattenlösliga tuschpennor, sugrör, glas,
vatten (H₂O), sax, ståltråd (inte för tjock), tallrik, limstift
Gör så här:
1. Lägg ett filterpapper på tallriken. Rita med vattenlöslig tuschpenna
på det.
2. Häll vatten i glaset, ungefär halvfullt.
3. Stick ner sugröret i vattnet och håll för öppningen med tummen.
Lyft över till filterpappret och släpp tummen (se bild ovan). Gör gärna
många papper.
4. Öppna upp filterpappren. Låt torka.
5. Stryk försiktigt ut lim på den ena sidan. Lägg 2 ståltrådsbitar i
limmet. Vik över den andra sidan igen. Låt torka.
6. Klipp ut en fjäderform runt varje ståltråd. Klipp utifrån och in mot
stråltråden så att din fjäder får flikar.
Klart att sätta fast! Surra fast den utstickande ståltrådsbiten runt
påskrisets grenar. Prova gärna andra papper och gör fler fjädrar.

Gör så här:
1. Lägg ett rått, oskalat ägg i ett glas med vinäger (ca 6%)
eller ättikssprit (12%). Vätskan ska täcka ägget.
2. Låt det ligga i 1-3 dygn. Titta gärna på ägget då och då,
men peta inte med något vasst.
3. Skölj försiktigt med vatten från kranen medan ägget
ligger kvar i glaset.
4. Plocka försiktigt upp ägget och lägg det på en tallrik.
Hur har ägget förändrats? Vad hände med skalet? Hur
kunde det bli så här?
Vill du fortsätta experimentera? Lägg ägget i sirap i några
dagar.

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

Tävla i äggbalans

tålamod.

Du behöver: ett rått ägg till alla tävlande, finkornigt salt, någon/några att tävla mot
Gör så här:
1. Dela ut ett rått ägg och en liten hög med finkornigt salt till alla tävlande.
2. Den som först får ägget att stå upprätt vinner
Svårt att lösa? Titta in på förklaringssidan. Där hittar du också knepet för hur uppstående ägg kan
stå upp helt utan att anledningen syns.

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

Nästa gång tittar vi närmare på Camera Obscura...

