Хімічні експерименти на кухні
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Часто можна почути, що хімія асоціюється з чимось шкідливим. А на
противагу існує щось натуральне, що значно ліпше для людини.

Проте насправді хімія — це наука про речовини та їхнє
перетворення. Хімія супроводжує нас на кожному кроці, ба більше,
ми самі є хімією.

Хімія кулінарного кольору
Зелений колір продуктам дає хлорофіл. Таких продуктів
багато, проте з його барвником є проблеми — він дуже
нестійкий. Якщо додати до нього кислоту, то він
руйнуватиметься й втрачатиме зелений колір. За високої
температури ця реакція ще сильніша. Тому для
збереження цього кольору в їжі потрібно готувати в
некислому середовищі та на низьких температурах.

Червоний колір буряку й борщу дає
бетаїн. Такий колір він має лише в
кислому середовищі. Якщо додати
луг, то буде жовтий чи оранжевий,
проте кислотою знову можна
відновити червоний колір.
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Оранжевий колір продуктам дає каротин,
якого багато в моркві. Цей барвник досить
термічно стійкий та нерозчинний у воді, тому не
віддасть свій колір так просто. Проте каротин
ліпофільний, тобто “любить” жири та
розчиняється в них. Отже, смажити моркву для
гарного оранжевого кольору в супі —
найкращий спосіб.

🧪

Звичайний кухонний оцет може бути гарною кислотою для дослідів, а
кип’ячена вода з содою — лугом.

Антирадіаційна суміш
На жаль, зараз існують певні загрози радіаційних
викидів, до яких треба бути готовим. Важливим у
цьому є йод. Існує його радіоактивна версія, якої
необхідно уникати. Для цього в момент
підтвердженої небезпеки радіації треба вжити калію
йодид.
Але якщо його немає, то можна використати простий
йод. Треба шипучу аскорбінову кислоту (Вітамін С)
розчинити у воді й додати соди для нейтралізації
кислоти. Тоді додаємо йод з розрахунку 40 крапель
на дорослих, 20 на дітей до 12 років та 10 для
малюків.

‼

Попередження: не можна вживати йод “про всяк випадок”. Ця
порада виключно для випадків підтвердженої радіаційної
небезпеки, про яку офіційно повідомила влада.
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Найпростіший та найзахопливіший
дослід на кухні
Мова йде про створення
неньютонівської рідини. Вона має
особливі фізичні властивості:
залишається рідкою, якщо
взаємодіяти з нею повільно, та
перетворюється на тверду — якщо
швидко. Зробити це досить легко —
до крохмалю додати холодної води.
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Kémiai kísérletek a konyhában

🤔
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Gyakran hallani, hogy a kémiát valami káros dologgal társítják. Másrészt
van valami természetes, ami sokkal jobb az ember számára.

A valóságban azonban a kémia — az anyagok és azok átalakulásának
tudománya. A kémia minden lépésünket elkíséri, sőt mi magunk is kémia
vagyunk.

A kulináris szín kémiája
A klorofill adja a termékek zöld színét. Sok ilyen termék
létezik, de a festékkel problémák vannak – nagyon instabilak.
Ha savat adsz hozzá, akkor lebomlik és elveszíti zöld színét.
Magas hőmérsékleten ez a reakció még erősebb. Ezért,
hogy megőrizzük ezt a színt az élelmiszerekben, nem savas
környezetben és alacsony hőmérsékleten kell főzni.

A cékla és a borscs vörös színét a
betain adja. Csak savas környezetben
van ilyen színe. Ha lúgot adunk hozzá,
akkor sárga vagy narancssárga lesz, de
a vörös szín savval újra visszaállítható.
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A termékek narancssárga színét a sárgarépában
bőségesen előforduló karotin adja. Ez a festék
meglehetősen termikusan stabil és vízben nem
oldódik, ezért nem adja olyan könnyen a színét. A
karotin azonban lipofil, vagyis "szereti" a zsírokat
és feloldódik bennük. Tehát a sárgarépa pörkölése
a legjobb módszer, hogy a levesben szép,
narancssárga színe legyen.

🧪

Kísérletekhez jó sav lehet a közönséges konyhai ecet, alapnak pedig
szódával forralt víz.

Sugárzásgátló keverék
Sajnos ma már bizonyos sugárzási veszélyek
fenyegetnek, amelyekre fel kell készülni. Ebben fontos
a jód. Létezik egy radioaktív változata a jódnak, amelyet
el kell kerülni. Ehhez kálium-jodidot kell bevenni az
igazolt sugárveszély idején.
De ha nem áll rendelkezésre, akkor egyszerű jódot
használhat. Fel kell oldani a pezsgő aszkorbinsavat (Cvitamint) vízben, és szódát kell hozzáadni a sav
semlegesítéséhez. Ezután 40 csepp jódot adunk a
felnőtteknek, 20 cseppet 12 év alatti gyermekeknek és
10 cseppet csecsemőknek.

‼

Figyelmeztetés: ne használjon jódot "minden esetre". Ez a tanács csak
a hatóságok által hivatalosan bejelentett sugárveszélyes esetekre
vonatkozik.
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A legegyszerűbb és legizgalmasabb
kísérlet a konyhában
Egy nem-newtoni fluidum
létrehozásáról beszélünk. Különleges
fizikai tulajdonságai vannak: folyékony
marad, ha lassan lép kapcsolatba vele,
és szilárd halmazállapotúvá válik, ha
gyorsan kölcsönhatásba lép vele. Ezt
meglehetősen könnyű megtenni –
adjunk hozzá hideg vizet a
keményítőhöz.
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