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A természettudományos ismeretek oktatásában a kísérleteknek meghatározó a jelentősége. A diákok pedig – úgy tapasztaltuk – nagyon szívesen veszik, ha a kísérletek
tárgya egy számukra is jól ismert anyag, jelen esetben valamilyen élelmiszer. Ismét tíz
egyszerű, fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérletet írunk le a következő témakörökben: színkialakulás és pH-érték, ízfelismerés elfedése, tojásfehérje reakciója sóval és
citromlével, szőlőcukor és porcukor azonosítása, pezsgőpor készítés, tej zsírtartalmának mérése, xantoprotein reakció, sajtolvasztás mikrohullámú sütőben, főzés kukta
fazékban, karotinoidok kimutatása.
A vizsgálatok illetve a kísérletek során felhasznált élelmiszerek: céklalé, citromsav,
málnaszörp, szódabikarbóna, vörösbor, tojásfehérje, konyhasó, citromlé, szőlőcukor,
porcukor, borkősav, tej, sajt, sárgarépa.
2. Bevezetés
Korábbi cikkeinkben [1], [2], [3] már leírtuk, hogy
meggyőződésünk szerint a természettudományos
tárgyak oktatásában meghatározó szerepe van a kísérletek bemutatásának is. Természettudományos
kísérletek beépítésével a képzésbe – azaz a szemléltetéssel – remélhetőleg az oktatómunkánk is eredményesebb és hatékonyabb lesz.
Az előző dolgozatokban már bemutattunk számos
kísérletet, amelyek közül egyesek inkább fizikai, mások inkább kémiai vagy biológiai jellegűek voltak.
Természetesen nincs éles határ e tárgyak között, és
úgy véljük, hogy a korszerű szemléletű természettudományos képzésnek éppen a tárgyak közötti átfedések, összefüggések leírása, sőt a kapcsolódások
kihangsúlyozása jelenti fontos részét. A következőkben ismét tíz egyszerű, de továbbra is az élelmiszervizsgálatokhoz kapcsolódó kísérletet mutatunk be.
Természetesen olyanokat, amelyek különösebb gond
nélkül elvégezhetők egy közepesen felszerelt, fizikai,
biológiai és kémiai kísérletek lefolytatására alkalmas
iskolai laboratóriumban.
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3. A javasolt természettudományos kísérletek leírása
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3.1. Miért vörös színű a cékla, és változik-e a szín
a pH-változás hatására?
A 9. osztályos kémia könyvben [4] az olvasható,
hogy Boyle az 1600-as években olyan megállapítást
tett, hogy savak azok a vegyületek, amelyek a növényi kivonatok színét pirosra változtatják. Ezen kívül egy érdekes természeti jelenséget is említ a tankönyv, amely szerint egy díszcserje, a kerti hajnalka
(Ipomoea purpurea) virágának színe attól függ, hogy
milyen napszakban figyeljük meg. Reggel sötétkék
színű, aztán a nap során fellépő fotoszintetikus tevékenység következtében (asszimilációs fiziológiai
folyamatok változtatják a növényi nedv pH értékét,
fokozatosan savassá válik) színe vörösre módosul.

ÉLELMISZER-VIZSGÁLATI KÍSÉRLETEK
AZ ISKOLÁBAN

1. Összefoglalás

A céklában jellegzetes bordó színt adó színanyagok
az antociánok (antocianinok, antocianidinek) közé
tartoznak. Azt vizsgáltuk, hogy a céklalé színe módosul-e a pH-változtatás hatására, ha a léhez savat
(ciromsav) illetve lúgos anyagot (szódabikarbóna)
adunk. A cékla esetében jelentős színváltozás nem
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A kísérletet vörösborral is elvégeztük és azt tapasztaltuk, hogy a savanyítás ebben az esetben sem befolyásolta a bor vörös színét; a lúgosítás hatására viszont fokozatosan barnás-kékes árnyalatúvá vált az
eredeti szín.

A citromlével végzett kísérlet során a fehérje kicsapódott a kémcső falára, s hiába adtunk a rendszerhez
desztillált vizet, a fehérje nem oldódott fel. A magyarázat lényege, hogy amikor a tojásfehérjére (protein)
savat öntünk, a proteinek szerkezete (a tojásfehérjében albuminnak nevezik) kémiailag változik meg.
Ilyen módon sav hatására a fehérje denaturálódik
és kicsapódik a kémcső falára. Ez a kémiai változás
visszafordíthatatlan (irreverzibilis).

A demonstrációs céllal készülő pezsgőpor elkészítéséhez kb. 1 g borkősav, 1 g nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna), továbbá az üdítőital előállításhoz mintegy 10 g kristálycukor és 100 cm3 víz
szükséges [16]. A borkősavat és a nátrium-hidrogénkarbonátot először dörzsmozsárban elporítjuk,
majd az elegyet főzőpohárba töltjük és hozzáöntjük
a vizet. Ennek hatására élénk pezsgés tapasztalható.
Amennyiben a cukrot is feloldjuk a pohárban, kellemes ízű üdítőitalt kapunk.

Számos korábbi kísérletben [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [13], [14] bizonyítottuk, hogy az egyes aromaanyagok érzékszervi érzékelhetősége, illetve intenzitásának felismerhetősége az élelmiszerekben
jelenlévő egyéb komponensek jelenlététől is függ. A
kísérletben a diákok málnaszörpöt vizsgáltak édes
ízre 1:5 arányú, vízzel való hígítás után. Két mintát
kaptak, azonban az egyik mintát 1% citromsavval
egészítettük ki. A feladat az volt, hogy a két minta közül meg kellett állapítaniuk, hogy melyiket érzik édesebbnek, illetve érzékelnek-e különbséget az édes
ízben. A visszakóstolás lehetőségét biztosítottuk.
A málnaszörp a jellegzetes illatot adó aromaanyagon
– 4-(4-hidroxi-fenil)-butanon – kívül főleg cukrokat és
szerves savakat tartalmaz, ezek adják az édes és a
savanyú ízt. A diákok többsége (>80%) a citromsavval
kiegészített mintát jelölte kevésbé édesnek, de néhányan a két minta között nem tudtak különbséget tenni.
A citromsavas mintát senki sem érzékelte édesebbnek.
Tehát helyes a következtetés: a citromsav jelentősebb
koncentrációban való jelenléte mérsékli az édes íz intenzitását. Nyilvánvalóan azért, mert az érzékelés folyamatában (inger-ingerület-érzet) az édes ízt adó anyag
jelenlétét érzékelő bioszenzor jelét a savanyú ízt érzékelő bioszenzor jele zavarja. Ez az oka annak, hogy azonos cukortartalmú cseresznye és meggy fogyasztása
során a meggyet azért érezzük savanyúbbnak, mert a
savtartalom (főleg almasav, citromsav, borostyánkősav
és aszkorbinsav) a meggyben jelentősen meghaladja a
cseresznyében mérhető értéket [15].

A kísérlet során a kémcsőbe konyhasót adagoltunk
tojásfehérjéhez, majd kis idő elteltével desztillált vi-

A feladat a glükózból és szacharózból készült oldat megkülönböztetése, s az azonosításra például
az ezüsttükör próbát alkalmazhatjuk. A kísérletek
során előbb a reagenst készítjük el, úgy, hogy egy
kémcsőbe ezüst-nitrát-, majd ammónia-oldatot öntünk addig, míg a kezdetben leváló csapadék fel nem
oldódik. A glükóz- és szacharóz-oldatokhoz ebből
a reagensből adagolunk. A kémcsöveket gázégővel
vagy borszeszégővel melegítjük, és megfigyeljük a
változásokat. Az tapasztalható, hogy az ezüsttükör
próba során a glükóz-oldatot tartalmazó kémcsőben
ezüst csapadék – fémezüst tükör – válik ki. A szacharóz-oldatot tartalmazó kémcsőben viszont változás
nem következett be.

A pezsgőpor oldódása során tapasztalt heves pezsgés magyarázata az, hogy a borkősav – mint gyenge
sav – és a nátrium-hidrogén-karbonát – mint gyenge
bázis – sav-bázis reakcióba lép egymással, melynek
során CO2 gáz képződik a következő reakció szerint:

A kísérlet előnye, hogy a szükséges anyagok kön�nyen beszerezhetők, így a diákok akár otthon is elvégezhetik a kísérletet. Megjegyezzük, hogy a kémiai
laboratóriumban tilos ételt és italt fogyasztani, de ha
a higiéniai körülmények lehetővé teszik, kivételesen
akár egy közös üdítőital-fogyasztás mellett is elmagyarázható a diákoknak a kísérlek kémiai háttere.

A jelenség azzal magyarázható, hogy mivel a glükóz
redukáló gyűrűs monoszacharid, molekulái vizes oldatban felnyílnak és a szénlánc végén redukáló hatású formilcsoportot képeznek. Ezért a glükóz adja
az aldehidekre jellemző reakciókat, így az ezüsttükör-próbát is. A szacharóz viszont nem redukáló diszacharid, a molekulákat alkotó két gyűrű még vizes
oldatban sem nyílik fel, így nem alakulhat ki formilcsoport sem. Ezért a szacharóz oldat hatására az
ezüsttükör-próba negatív lesz.

A kísérlet egyúttal jó alkalmat biztosít arra is, hogy
átismételjük a kémiai és fizikai oldódás jellegzetességeit és különbségeit. A kísérlet ugyanakkor nem
csupán a 9. osztály tananyagában használható fel,
hanem 10. osztályban is, a szerves savak tárgyalásánál. Ez utóbbi esetén érdemes megemlíteni, hogy a
borkősav a borban található szerves savak egyik igen
fontos képviselője, ugyanakkor – mint savanyúságot
szabályozó szert és antioxidánst – az élelmiszeriparban is széleskörűen alkalmazzák.

Az ezüsttükör-próba általános egyenlete:
R-COH + 2 Ag+ + 2 OH- → R-COOH + 2 Ag + H2O
Megemlítjük, hogy mindkét cukorból azonos koncentrációjú (pl. 2%) oldatot készítve, érzékszervileg
is jól kimutatható köztük a különbség, mivel a szőlőcukor édes ízt eredményező hatása lényegesen kisebb mértékű, mint a szacharózé. Tehát ez esetben
az analitikai feladat a legegyszerűbb és legtermészetesebb méréstechnika – az emberi bioszenzorok felhasználása – alkalmazásával is megoldható.
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A sav-bázis reakcióknak az élelmiszerkémiában is
nagy jelentősége van. A különféle pezsgőtabletták
esetében is sav-bázis reakció révén indul meg a
tabletta oldódása. Az oldódást egyúttal gázfejlődés
is kíséri. A pezsgőtablettákhoz hasonló pezsgőport
kémia órán is könnyen készíthetünk, szemléltetve ezzel a valódi tabletták működési elvét és annak kémiai
hátterét.

3.4. Szőlőcukor és porcukor oldat azonosítása
3.2. Ízanyagok elfedésének vizsgálata málnaszörp esetében

3.3. Tojásfehérje reakciója konyhasóval és citromlével

1454

3.5. Pezsgőpor készítés, majd a porból üdítőital
előállítása

zet öntöttünk rá. A kísérleti tapasztalat azt mutatta,
hogy kis mennyiségű konyhasó hozzáadására a tojásfehérje változatlan maradt, nagyobb mennyiségű
só hozzáadása után azonban a fehérje kicsapódott,
de desztillált víz hozzáadása után újra oldatba került.
A jelenség úgy magyarázható, hogy a fehérjemolekulák hidrátburkát a hidratálódó ionok elvonják, ezért a
fehérjemolekulák konjugálódnak. Víz hozzáadásával
viszont a hidrátburok újra kialakul, tehát ez a változás
reverzibilis.
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lépett fel. A citromsav hatására talán kissé intenzívebb lett a bordó szín, de a lúgos pH-tartományba
való eltolás sem befolyásolta alapvetően az eredeti céklalé határozottan bordó színét. A jelenségből
az a következtetés vonható le, hogy a céklalé bordó színének kialakulásáért nem csupán az antocián
vegyületek felelősek. Az antociánok savas közegben
oxónium formában vannak jelen, amelyek a pH-növekedés (lúgosítás) hatására fokozatosan kinoidális
szerkezetűvé alakulnak, amelynek során a szín a bordóból ugyan kék árnyalatúvá változik [5], [6], de ez
a színváltozás nem elég intenzív a cékla többi stabil színanyagának elnyomásához. Az indikátorként
ismert lakmusz esetében szintén az oxónium-kinoid
átalakulás megy végbe.

3.6. Tejek zsírtartalmának összehasonlító mérése
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Fotó/Photo: Shutterstock

Az élelmiszerüzletekben kapható tehéntejek többnyire 1,5 és 2,8% közötti zsírtartalmúak, bár 0,1 és
3,6% is előfordul. Ugyanakkor a frissen fejt tej zsírtartalma ettől jelentősen nagyobb, általában 4% körüli
érték. Bár a tejelő tehén által termelt tej összetétele
meglehetősen stabilnak tekinthető, a friss tej zsírtartalmát kis mértékben számos tényező befolyásolja,
mint pl. a szarvasmarha fajtája, az évszak, a takarÉlelmiszervizsgálati közlemények – 2017. LXIII. évf. 1. szám
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A demonstrációs céllal készülő pezsgőpor elkészítéséhez kb. 1 g borkősav, 1 g nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna), továbbá az üdítőital előállításhoz mintegy 10 g kristálycukor és 100 cm3 víz
szükséges [16]. A borkősavat és a nátrium-hidrogénkarbonátot először dörzsmozsárban elporítjuk,
majd az elegyet főzőpohárba töltjük és hozzáöntjük
a vizet. Ennek hatására élénk pezsgés tapasztalható.
Amennyiben a cukrot is feloldjuk a pohárban, kellemes ízű üdítőitalt kapunk.

Számos korábbi kísérletben [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [13], [14] bizonyítottuk, hogy az egyes aromaanyagok érzékszervi érzékelhetősége, illetve intenzitásának felismerhetősége az élelmiszerekben
jelenlévő egyéb komponensek jelenlététől is függ. A
kísérletben a diákok málnaszörpöt vizsgáltak édes
ízre 1:5 arányú, vízzel való hígítás után. Két mintát
kaptak, azonban az egyik mintát 1% citromsavval
egészítettük ki. A feladat az volt, hogy a két minta közül meg kellett állapítaniuk, hogy melyiket érzik édesebbnek, illetve érzékelnek-e különbséget az édes
ízben. A visszakóstolás lehetőségét biztosítottuk.
A málnaszörp a jellegzetes illatot adó aromaanyagon
– 4-(4-hidroxi-fenil)-butanon – kívül főleg cukrokat és
szerves savakat tartalmaz, ezek adják az édes és a
savanyú ízt. A diákok többsége (>80%) a citromsavval
kiegészített mintát jelölte kevésbé édesnek, de néhányan a két minta között nem tudtak különbséget tenni.
A citromsavas mintát senki sem érzékelte édesebbnek.
Tehát helyes a következtetés: a citromsav jelentősebb
koncentrációban való jelenléte mérsékli az édes íz intenzitását. Nyilvánvalóan azért, mert az érzékelés folyamatában (inger-ingerület-érzet) az édes ízt adó anyag
jelenlétét érzékelő bioszenzor jelét a savanyú ízt érzékelő bioszenzor jele zavarja. Ez az oka annak, hogy azonos cukortartalmú cseresznye és meggy fogyasztása
során a meggyet azért érezzük savanyúbbnak, mert a
savtartalom (főleg almasav, citromsav, borostyánkősav
és aszkorbinsav) a meggyben jelentősen meghaladja a
cseresznyében mérhető értéket [15].

A kísérlet során a kémcsőbe konyhasót adagoltunk
tojásfehérjéhez, majd kis idő elteltével desztillált vi-

A feladat a glükózból és szacharózból készült oldat megkülönböztetése, s az azonosításra például
az ezüsttükör próbát alkalmazhatjuk. A kísérletek
során előbb a reagenst készítjük el, úgy, hogy egy
kémcsőbe ezüst-nitrát-, majd ammónia-oldatot öntünk addig, míg a kezdetben leváló csapadék fel nem
oldódik. A glükóz- és szacharóz-oldatokhoz ebből
a reagensből adagolunk. A kémcsöveket gázégővel
vagy borszeszégővel melegítjük, és megfigyeljük a
változásokat. Az tapasztalható, hogy az ezüsttükör
próba során a glükóz-oldatot tartalmazó kémcsőben
ezüst csapadék – fémezüst tükör – válik ki. A szacharóz-oldatot tartalmazó kémcsőben viszont változás
nem következett be.

A pezsgőpor oldódása során tapasztalt heves pezsgés magyarázata az, hogy a borkősav – mint gyenge
sav – és a nátrium-hidrogén-karbonát – mint gyenge
bázis – sav-bázis reakcióba lép egymással, melynek
során CO2 gáz képződik a következő reakció szerint:

A kísérlet előnye, hogy a szükséges anyagok kön�nyen beszerezhetők, így a diákok akár otthon is elvégezhetik a kísérletet. Megjegyezzük, hogy a kémiai
laboratóriumban tilos ételt és italt fogyasztani, de ha
a higiéniai körülmények lehetővé teszik, kivételesen
akár egy közös üdítőital-fogyasztás mellett is elmagyarázható a diákoknak a kísérlek kémiai háttere.

A jelenség azzal magyarázható, hogy mivel a glükóz
redukáló gyűrűs monoszacharid, molekulái vizes oldatban felnyílnak és a szénlánc végén redukáló hatású formilcsoportot képeznek. Ezért a glükóz adja
az aldehidekre jellemző reakciókat, így az ezüsttükör-próbát is. A szacharóz viszont nem redukáló diszacharid, a molekulákat alkotó két gyűrű még vizes
oldatban sem nyílik fel, így nem alakulhat ki formilcsoport sem. Ezért a szacharóz oldat hatására az
ezüsttükör-próba negatív lesz.

A kísérlet egyúttal jó alkalmat biztosít arra is, hogy
átismételjük a kémiai és fizikai oldódás jellegzetességeit és különbségeit. A kísérlet ugyanakkor nem
csupán a 9. osztály tananyagában használható fel,
hanem 10. osztályban is, a szerves savak tárgyalásánál. Ez utóbbi esetén érdemes megemlíteni, hogy a
borkősav a borban található szerves savak egyik igen
fontos képviselője, ugyanakkor – mint savanyúságot
szabályozó szert és antioxidánst – az élelmiszeriparban is széleskörűen alkalmazzák.

Az ezüsttükör-próba általános egyenlete:
R-COH + 2 Ag+ + 2 OH- → R-COOH + 2 Ag + H2O
Megemlítjük, hogy mindkét cukorból azonos koncentrációjú (pl. 2%) oldatot készítve, érzékszervileg
is jól kimutatható köztük a különbség, mivel a szőlőcukor édes ízt eredményező hatása lényegesen kisebb mértékű, mint a szacharózé. Tehát ez esetben
az analitikai feladat a legegyszerűbb és legtermészetesebb méréstechnika – az emberi bioszenzorok felhasználása – alkalmazásával is megoldható.
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A sav-bázis reakcióknak az élelmiszerkémiában is
nagy jelentősége van. A különféle pezsgőtabletták
esetében is sav-bázis reakció révén indul meg a
tabletta oldódása. Az oldódást egyúttal gázfejlődés
is kíséri. A pezsgőtablettákhoz hasonló pezsgőport
kémia órán is könnyen készíthetünk, szemléltetve ezzel a valódi tabletták működési elvét és annak kémiai
hátterét.

3.4. Szőlőcukor és porcukor oldat azonosítása
3.2. Ízanyagok elfedésének vizsgálata málnaszörp esetében

3.3. Tojásfehérje reakciója konyhasóval és citromlével
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3.5. Pezsgőpor készítés, majd a porból üdítőital
előállítása

zet öntöttünk rá. A kísérleti tapasztalat azt mutatta,
hogy kis mennyiségű konyhasó hozzáadására a tojásfehérje változatlan maradt, nagyobb mennyiségű
só hozzáadása után azonban a fehérje kicsapódott,
de desztillált víz hozzáadása után újra oldatba került.
A jelenség úgy magyarázható, hogy a fehérjemolekulák hidrátburkát a hidratálódó ionok elvonják, ezért a
fehérjemolekulák konjugálódnak. Víz hozzáadásával
viszont a hidrátburok újra kialakul, tehát ez a változás
reverzibilis.
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lépett fel. A citromsav hatására talán kissé intenzívebb lett a bordó szín, de a lúgos pH-tartományba
való eltolás sem befolyásolta alapvetően az eredeti céklalé határozottan bordó színét. A jelenségből
az a következtetés vonható le, hogy a céklalé bordó színének kialakulásáért nem csupán az antocián
vegyületek felelősek. Az antociánok savas közegben
oxónium formában vannak jelen, amelyek a pH-növekedés (lúgosítás) hatására fokozatosan kinoidális
szerkezetűvé alakulnak, amelynek során a szín a bordóból ugyan kék árnyalatúvá változik [5], [6], de ez
a színváltozás nem elég intenzív a cékla többi stabil színanyagának elnyomásához. Az indikátorként
ismert lakmusz esetében szintén az oxónium-kinoid
átalakulás megy végbe.

3.6. Tejek zsírtartalmának összehasonlító mérése

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Shutterstock

Az élelmiszerüzletekben kapható tehéntejek többnyire 1,5 és 2,8% közötti zsírtartalmúak, bár 0,1 és
3,6% is előfordul. Ugyanakkor a frissen fejt tej zsírtartalma ettől jelentősen nagyobb, általában 4% körüli
érték. Bár a tejelő tehén által termelt tej összetétele
meglehetősen stabilnak tekinthető, a friss tej zsírtartalmát kis mértékben számos tényező befolyásolja,
mint pl. a szarvasmarha fajtája, az évszak, a takarÉlelmiszervizsgálati közlemények – 2017. LXIII. évf. 1. szám
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Érdekességképpen meg lehet jegyezni, hogy a köznyelvben vannak egyéb „tej”-nek nevezett italok is
(pl. rizstej, szójatej, kókusztej), melyeket nem szabad
összekeverni az állati eredetű valódi tejekkel. Mindazonáltal érdekes tény, hogy pl. a kókusztej zsírtartalma kimagaslóan magas, akár 17% is lehet. A tej
mellett azért a különféle tejtermékek zsírtartalmáról
is érdemes lehet néhány adatot megemlíteni, s talán
még inkább célravezető, ha feladatul szabjuk a diákoknak, hogy maguk nézzenek utána az élelmiszerüzletek polcain található sűrített tej, joghurt, kefir,
tejföl vaj, sajt és túró összetételének.
3.7. Fehérjekimutatás xantoprotein reakcióval
Öntsünk kémcsőbe mintegy 2 ml tejet és 1 ml tömény
salétromsavat. A keveréket enyhén melegítsük, de
nem szabad forralni. A vizsgálat eredményeként sárga színreakció figyelhető meg. A műveleteket nagy
körültekintéssel kell végezni a tömény sav maró hatása miatt, főleg a melegítés során legyünk óvatosak.
A jelenség lényege, hogy a xantoprotein reakcióval
azok a fehérjék (polipeptidek) mutathatók ki, amelyek

3.8. Mikrohullámú sütőben olvasztott sajt
Ma már szinte minden háztartásban van mikrohullámú sütő, amelynek alkalmazásáról már előző dolgozatunkban [3] is írtunk. A jelen kísérlet arra szolgál,
hogy jobban megértsük, hogyan működik a sütő,
azaz milyen természetűek a mikrohullámok. Érdemes a diákokkal tisztázni, hogy a „mikro” görög szó
magyarul annyit jelent, hogy „kicsi”. Természetesen
nem szabad összetévesztenünk a „mikro” előtaggal
(prefixum), amit pl. a hosszmérték (méter) elé teszünk, és aminek határozott matematikai tartalma
van: tíznek a mínusz hatodik hatványa. Viszont a
mikrohullámok nem mikrométer (10-6 m) hosszúságú hullámok.
A kísérlethez szedjük ki a mikrohullámú sütő forgótányérját és helyette tegyünk be egy akkora kartonlapot, amely teljesen lefedi a berendezés alját. A
kartonlapot reszelt sajttal vagy lapka sajttal érdemes
borítanunk úgy, hogy a sajt egyenletesen terüljön el
a kartonon [18]. Majd kapcsoljuk be a sütőt kb. 30
másodpercre. A sajt bizonyos helyeken felhevül és
megolvad (ezek a duzzadóhelyek) és máshol hideg
marad (ezek a csomópontok). Magyarázzuk el a diákoknak, hogy a működő sütőben állóhullámok keletkeztek. A megolvadt sajtrészek távolságából következtethetünk az állóhullámok formájában megjelenő
mikrohullámok hosszára. A tapasztalatok szerint az
olvadt részek kb. 6 cm-re vannak egymástól, ez a
teljes hullámhossz fele. Tehát a mikrohullámú sütőnk
kb. 12 cm hosszúságú hullámokkal működik. Ha ezt
behelyettesítjük a egyenletbe, akkor adódik, ami

2,5 GHz frekvenciájú elektromágneses hullámokat
jelent. A valóságban egyébként ezek 2,45 GHz-es
hullámok, s ez az egyszerű mérés nagyon jó becslést
adott a frekvenciájukra is.
3.9. Ételfőzés kuktában
Az ételek kuktában való főzésének több előnye van,
így pl. gyorsabban és energiatakarékosabban készül
el az étel. Nézzük meg, hogy fizikus szemmel mi történik a kuktában való főzés során.
Bizonyos mennyiségű folyadékban (itt vízben) feltesszük főni az ételt, és lezárjuk a kukta fedelét.
A zárt edényben a hőközlés hatására a folyadék fölött
keletkező gőz nyomása jóval meghaladja a légköri
nyomást (kb. 1 bar azaz 105 Pa). Ilyen körülmények
között a víz forráspontja magasabb lesz. Vagyis azon
a hőfokon, amelyen légköri nyomás esetén már forrna a víz, a kukta fazékban még nem indul meg a
forrás. A diákok számára érdemes tisztázni, hogy a
forrás akkor következik be, amikor a külső légnyomás (itt a kuktában belül, a zárt térben lévő nyomás)
egyenlő a folyadék telített gőzének nyomásával. Azaz
a folyadék fölött lévő nagyobb nyomás nem engedi
kiszabadulni a folyadékban keletkező gőzbuborékokat, s így nem indul meg a forrás. Emlékeztessük a
diákokat arra, hogy a kuktában készítendő élelmiszer
és a víz közötti kölcsönhatásból adódóan bizonyos
anyagok (pl. sók, cukrok) a nyers élelmiszerből kioldódnak, és ezáltal adott összetételű oldat keletkezik,
amelynek már önmagában is magasabb a forráspontja, mint a tiszta víznek.
Említsük meg, hogy konyhatechnikai szempontból is
előnyös lehet a kuktafazék alkalmazása, hiszen csupán kevés vizet használva a készítendő ételek csak
párolódnak, s nem pedig főnek, jobban megőrizve
ezáltal a vitamin- és ásványianyag-tartalmukat. Természetesen a kukta fedelén lévő szeleppel szabályozható a nyomás, hiszen balesetveszélyes volna
teljesen lezárt kuktában főzni.
Így is körültekintést igényel, amikor levesszük az ételt
a tűzről. Vagy hagyni kell a kuktát magától kihűlni,
vagy hideg vizes hűtéssel segíthetjük. Érdekes jelenség, hogy amikor levesszük a fedőt, forrni kezdhet a
kuktában lévő étel, mert a hőmérséklete még mindig
magasabb lehet, mint a légköri (kisebb) nyomásnak
megfelelő forráspont.
3.10. Karotinoidok kimutatása

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Shutterstock
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A karotinoidok a növényi és állati szervezetekben
egyaránt megtalálható lipidek. A vegyületeikben található konjugált kettős kötések π-elektronjai delokalizálódnak, így a látható fény fotonjai gerjeszteni
képesek. A visszavert, az elnyelt (abszorbeálódott),
illetve a kisugárzott fényenergia spektruma olyan,
hogy a molekuláik színesek, s a szín a sárgától a vörösig változik.

A karotinoidok közé tartozik a paradicsom termésének piros színét adó likopin, a sárgarépa karógyökerének vagy a sütőtök termésének narancssárga
színéért felelős karotin, illetve a növények fotoszintézisében a karotin mellett szerepet játszó sárga színű
xantofill. Az állati és emberi szervezet számára fontos
zsírban oldódó vitaminok közül a bőrvédő, és látásért
is felelős A-vitamin szintén a karotinoidok közé tartozó karotin származék.
A vizsgálat során fontos az eszközök tisztán- és szárazon tartása, mert minimális mennyiségű nedvesség
is zavarja a reakciót. A vizsgálatok során A-vitamin
készítményt és sárgarépát használtunk, ezekből mutattuk ki a karotinoidok jelenlétét.
Az első vizsgálat során száraz kémcsőbe 2-3 csepp olajos A-vitamin készítményt teszünk, amelyhez 1 ml kloroformot adunk, és jól összerázzuk. Az így kapott oldatból néhány cseppet szűrőpapír közepére cseppentünk,
mindig bevárva, amíg az előző csepp megszárad. A
megszáradt foltra 2 csepp kloroformos antimon-trikloridot cseppentünk. Az A-vitamin így kék színreakciót ad.
A második mérésnél lereszelt sárgarépából bemérünk
2-3 g-ot, majd mintegy 5 ml alkoholos kálium-hidroxid oldatot adunk hozzá és dörzsmozsárban jól eldörzsöljünk. Pár perc múlva kis rázótölcsérbe öntjük
át a folyékony részt, majd ugyanannyi kloroformot
adunk hozzá. Az elegyet jól összerázzuk, majd az
alsó kloroformos réteget száraz kémcsőbe engedjük.
A kémcső tartalmát kevés vízmentes nátrium-szulfáttal összerázzuk, amíg az oldat kitisztul. Ebből az
oldatból cseppentővel szűrőpapírra cseppentünk,
mindig ugyanarra helyre. A beszáradt foltra 2 csepp
kloroformos antimon-trikloridot cseppentünk. A sárgarépa karotin tartalma szintén kék színreakciót ad.
A színreakció magyarázata az, hogy az antimonionok
a karotinoid molekulákhoz kémiailag kapcsolódnak,
ezáltal megváltoztatják a delokalizált π-elektronrendszer fényelnyelését, és ez a változás okozza a kék
szín megjelenését.
4. Következtetések
Úgy véljük, hogy a leírt tíz egyszerű, az élelmiszerek
vizsgálatán, illetve az adott jelenségek élelmiszerek
felhasználásával történő tanulmányozásán alapuló
fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérlet, vizsgálat elvégzése, illetve ezek tanórákon történő bemutatása
segíti a diákok ismereteinek bővítését a természettudományos tárgyakban. Továbbá a mérések adatainak megvitatása, értelmezése és természetesen
a következtetések levonása a logikai készségüket is
javítja.
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A mérést úgy végezzük, hogy a különböző zsírtartalmú minták 50-50 cm3-ét egy-egy rázótölcsérbe öntjük, majd 15 cm3 dietil-étert adunk hozzájuk és néhány
percig intenzíven rázzuk az elegyeket. Miután elválasztottuk a vizes (alsó) fázist a szerves (felső) fázistól,
8-8 cm3 éteres oldatot öntünk minden ismert tömegű
Petri-csészébe és vízfürdőn bepároljuk azokat. Az oldószer elpárolgása után visszamaradó anyag tömegét
megmérve következtethetünk a minták zsírtartalmára.

benzolgyűrűs aminosavakat is tartalmaznak. Tömény
salétromsav hatására ezek az aminosavak (fenilalanin, triptofán, tirozin) benzolgyűrűi nitrálódnak, és ezáltal jellemző nitrovegyületekké alakulnak át. A „xanthos” görög szó sárgát jelent, a protein szó pedig a
fehérjére utal, innen ered a reakció elnevezése. Mivel
ezek az aromás gyűrűt tartalmazó aminosavak csaknem minden fehérjében megtalálhatók, ez a reakció
a fehérjék egyik jellemző, általánosan is alkalmazható
kimutatási módszere.
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mány összetétele, de a fejés során is módosul kissé
a tej zsírtartalma. A különböző zsírtartalmú tejek – a
kísérletben 1,5 és 2,8%-os zsírtartalmú ipari tejmintákkal dolgoztunk – zsírtartalmának összehasonlításához dietil-éter (vagy benzin), továbbá a minták számának megfelelő számú 50 cm3-es mérőhenger, 200
cm3-es rázótölcsér és Petri-csésze, valamint vízfürdő
és mérleg szükséges [16]. Maga a vizsgálat extrahálással kombinált gravimetriás eljárás.

Bízunk benne, hogy a kísérleteket a mindennapi életben a tanulók számára is jól ismert mezőgazdasági
termékekkel és élelmiszerekkel végezve felkeltjük az
érdeklődésüket a természettudományok és az élelmiszergazdaság összefüggései iránt.
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Érdekességképpen meg lehet jegyezni, hogy a köznyelvben vannak egyéb „tej”-nek nevezett italok is
(pl. rizstej, szójatej, kókusztej), melyeket nem szabad
összekeverni az állati eredetű valódi tejekkel. Mindazonáltal érdekes tény, hogy pl. a kókusztej zsírtartalma kimagaslóan magas, akár 17% is lehet. A tej
mellett azért a különféle tejtermékek zsírtartalmáról
is érdemes lehet néhány adatot megemlíteni, s talán
még inkább célravezető, ha feladatul szabjuk a diákoknak, hogy maguk nézzenek utána az élelmiszerüzletek polcain található sűrített tej, joghurt, kefir,
tejföl vaj, sajt és túró összetételének.
3.7. Fehérjekimutatás xantoprotein reakcióval
Öntsünk kémcsőbe mintegy 2 ml tejet és 1 ml tömény
salétromsavat. A keveréket enyhén melegítsük, de
nem szabad forralni. A vizsgálat eredményeként sárga színreakció figyelhető meg. A műveleteket nagy
körültekintéssel kell végezni a tömény sav maró hatása miatt, főleg a melegítés során legyünk óvatosak.
A jelenség lényege, hogy a xantoprotein reakcióval
azok a fehérjék (polipeptidek) mutathatók ki, amelyek

3.8. Mikrohullámú sütőben olvasztott sajt
Ma már szinte minden háztartásban van mikrohullámú sütő, amelynek alkalmazásáról már előző dolgozatunkban [3] is írtunk. A jelen kísérlet arra szolgál,
hogy jobban megértsük, hogyan működik a sütő,
azaz milyen természetűek a mikrohullámok. Érdemes a diákokkal tisztázni, hogy a „mikro” görög szó
magyarul annyit jelent, hogy „kicsi”. Természetesen
nem szabad összetévesztenünk a „mikro” előtaggal
(prefixum), amit pl. a hosszmérték (méter) elé teszünk, és aminek határozott matematikai tartalma
van: tíznek a mínusz hatodik hatványa. Viszont a
mikrohullámok nem mikrométer (10-6 m) hosszúságú hullámok.
A kísérlethez szedjük ki a mikrohullámú sütő forgótányérját és helyette tegyünk be egy akkora kartonlapot, amely teljesen lefedi a berendezés alját. A
kartonlapot reszelt sajttal vagy lapka sajttal érdemes
borítanunk úgy, hogy a sajt egyenletesen terüljön el
a kartonon [18]. Majd kapcsoljuk be a sütőt kb. 30
másodpercre. A sajt bizonyos helyeken felhevül és
megolvad (ezek a duzzadóhelyek) és máshol hideg
marad (ezek a csomópontok). Magyarázzuk el a diákoknak, hogy a működő sütőben állóhullámok keletkeztek. A megolvadt sajtrészek távolságából következtethetünk az állóhullámok formájában megjelenő
mikrohullámok hosszára. A tapasztalatok szerint az
olvadt részek kb. 6 cm-re vannak egymástól, ez a
teljes hullámhossz fele. Tehát a mikrohullámú sütőnk
kb. 12 cm hosszúságú hullámokkal működik. Ha ezt
behelyettesítjük a egyenletbe, akkor adódik, ami

2,5 GHz frekvenciájú elektromágneses hullámokat
jelent. A valóságban egyébként ezek 2,45 GHz-es
hullámok, s ez az egyszerű mérés nagyon jó becslést
adott a frekvenciájukra is.
3.9. Ételfőzés kuktában
Az ételek kuktában való főzésének több előnye van,
így pl. gyorsabban és energiatakarékosabban készül
el az étel. Nézzük meg, hogy fizikus szemmel mi történik a kuktában való főzés során.
Bizonyos mennyiségű folyadékban (itt vízben) feltesszük főni az ételt, és lezárjuk a kukta fedelét.
A zárt edényben a hőközlés hatására a folyadék fölött
keletkező gőz nyomása jóval meghaladja a légköri
nyomást (kb. 1 bar azaz 105 Pa). Ilyen körülmények
között a víz forráspontja magasabb lesz. Vagyis azon
a hőfokon, amelyen légköri nyomás esetén már forrna a víz, a kukta fazékban még nem indul meg a
forrás. A diákok számára érdemes tisztázni, hogy a
forrás akkor következik be, amikor a külső légnyomás (itt a kuktában belül, a zárt térben lévő nyomás)
egyenlő a folyadék telített gőzének nyomásával. Azaz
a folyadék fölött lévő nagyobb nyomás nem engedi
kiszabadulni a folyadékban keletkező gőzbuborékokat, s így nem indul meg a forrás. Emlékeztessük a
diákokat arra, hogy a kuktában készítendő élelmiszer
és a víz közötti kölcsönhatásból adódóan bizonyos
anyagok (pl. sók, cukrok) a nyers élelmiszerből kioldódnak, és ezáltal adott összetételű oldat keletkezik,
amelynek már önmagában is magasabb a forráspontja, mint a tiszta víznek.
Említsük meg, hogy konyhatechnikai szempontból is
előnyös lehet a kuktafazék alkalmazása, hiszen csupán kevés vizet használva a készítendő ételek csak
párolódnak, s nem pedig főnek, jobban megőrizve
ezáltal a vitamin- és ásványianyag-tartalmukat. Természetesen a kukta fedelén lévő szeleppel szabályozható a nyomás, hiszen balesetveszélyes volna
teljesen lezárt kuktában főzni.
Így is körültekintést igényel, amikor levesszük az ételt
a tűzről. Vagy hagyni kell a kuktát magától kihűlni,
vagy hideg vizes hűtéssel segíthetjük. Érdekes jelenség, hogy amikor levesszük a fedőt, forrni kezdhet a
kuktában lévő étel, mert a hőmérséklete még mindig
magasabb lehet, mint a légköri (kisebb) nyomásnak
megfelelő forráspont.
3.10. Karotinoidok kimutatása

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Shutterstock
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A karotinoidok a növényi és állati szervezetekben
egyaránt megtalálható lipidek. A vegyületeikben található konjugált kettős kötések π-elektronjai delokalizálódnak, így a látható fény fotonjai gerjeszteni
képesek. A visszavert, az elnyelt (abszorbeálódott),
illetve a kisugárzott fényenergia spektruma olyan,
hogy a molekuláik színesek, s a szín a sárgától a vörösig változik.

A karotinoidok közé tartozik a paradicsom termésének piros színét adó likopin, a sárgarépa karógyökerének vagy a sütőtök termésének narancssárga
színéért felelős karotin, illetve a növények fotoszintézisében a karotin mellett szerepet játszó sárga színű
xantofill. Az állati és emberi szervezet számára fontos
zsírban oldódó vitaminok közül a bőrvédő, és látásért
is felelős A-vitamin szintén a karotinoidok közé tartozó karotin származék.
A vizsgálat során fontos az eszközök tisztán- és szárazon tartása, mert minimális mennyiségű nedvesség
is zavarja a reakciót. A vizsgálatok során A-vitamin
készítményt és sárgarépát használtunk, ezekből mutattuk ki a karotinoidok jelenlétét.
Az első vizsgálat során száraz kémcsőbe 2-3 csepp olajos A-vitamin készítményt teszünk, amelyhez 1 ml kloroformot adunk, és jól összerázzuk. Az így kapott oldatból néhány cseppet szűrőpapír közepére cseppentünk,
mindig bevárva, amíg az előző csepp megszárad. A
megszáradt foltra 2 csepp kloroformos antimon-trikloridot cseppentünk. Az A-vitamin így kék színreakciót ad.
A második mérésnél lereszelt sárgarépából bemérünk
2-3 g-ot, majd mintegy 5 ml alkoholos kálium-hidroxid oldatot adunk hozzá és dörzsmozsárban jól eldörzsöljünk. Pár perc múlva kis rázótölcsérbe öntjük
át a folyékony részt, majd ugyanannyi kloroformot
adunk hozzá. Az elegyet jól összerázzuk, majd az
alsó kloroformos réteget száraz kémcsőbe engedjük.
A kémcső tartalmát kevés vízmentes nátrium-szulfáttal összerázzuk, amíg az oldat kitisztul. Ebből az
oldatból cseppentővel szűrőpapírra cseppentünk,
mindig ugyanarra helyre. A beszáradt foltra 2 csepp
kloroformos antimon-trikloridot cseppentünk. A sárgarépa karotin tartalma szintén kék színreakciót ad.
A színreakció magyarázata az, hogy az antimonionok
a karotinoid molekulákhoz kémiailag kapcsolódnak,
ezáltal megváltoztatják a delokalizált π-elektronrendszer fényelnyelését, és ez a változás okozza a kék
szín megjelenését.
4. Következtetések
Úgy véljük, hogy a leírt tíz egyszerű, az élelmiszerek
vizsgálatán, illetve az adott jelenségek élelmiszerek
felhasználásával történő tanulmányozásán alapuló
fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérlet, vizsgálat elvégzése, illetve ezek tanórákon történő bemutatása
segíti a diákok ismereteinek bővítését a természettudományos tárgyakban. Továbbá a mérések adatainak megvitatása, értelmezése és természetesen
a következtetések levonása a logikai készségüket is
javítja.

TUDOMÁNY

A mérést úgy végezzük, hogy a különböző zsírtartalmú minták 50-50 cm3-ét egy-egy rázótölcsérbe öntjük, majd 15 cm3 dietil-étert adunk hozzájuk és néhány
percig intenzíven rázzuk az elegyeket. Miután elválasztottuk a vizes (alsó) fázist a szerves (felső) fázistól,
8-8 cm3 éteres oldatot öntünk minden ismert tömegű
Petri-csészébe és vízfürdőn bepároljuk azokat. Az oldószer elpárolgása után visszamaradó anyag tömegét
megmérve következtethetünk a minták zsírtartalmára.

benzolgyűrűs aminosavakat is tartalmaznak. Tömény
salétromsav hatására ezek az aminosavak (fenilalanin, triptofán, tirozin) benzolgyűrűi nitrálódnak, és ezáltal jellemző nitrovegyületekké alakulnak át. A „xanthos” görög szó sárgát jelent, a protein szó pedig a
fehérjére utal, innen ered a reakció elnevezése. Mivel
ezek az aromás gyűrűt tartalmazó aminosavak csaknem minden fehérjében megtalálhatók, ez a reakció
a fehérjék egyik jellemző, általánosan is alkalmazható
kimutatási módszere.
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mány összetétele, de a fejés során is módosul kissé
a tej zsírtartalma. A különböző zsírtartalmú tejek – a
kísérletben 1,5 és 2,8%-os zsírtartalmú ipari tejmintákkal dolgoztunk – zsírtartalmának összehasonlításához dietil-éter (vagy benzin), továbbá a minták számának megfelelő számú 50 cm3-es mérőhenger, 200
cm3-es rázótölcsér és Petri-csésze, valamint vízfürdő
és mérleg szükséges [16]. Maga a vizsgálat extrahálással kombinált gravimetriás eljárás.

Bízunk benne, hogy a kísérleteket a mindennapi életben a tanulók számára is jól ismert mezőgazdasági
termékekkel és élelmiszerekkel végezve felkeltjük az
érdeklődésüket a természettudományok és az élelmiszergazdaság összefüggései iránt.
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1. Summary
Experiments are of primary importance in the teaching of scienctific knowledge. In
our experience, it is a welcome sight for students if the subjects of the experiments
are substances well known to them, in this case, different foodstuffs. Once again, 10
simple experiments of physical, chemical and biological character are described in
the following topics: color development and pH value, masking of taste recognition,
reaction of egg whites with salt and lemon juice, identification of glucose and sucrose, preparation of effervescent powder, determination of the fat content of milk, xanthoproteic reaction, wavelength-determination with cheese in a microwave oven, cooking in a pressure cooker (Kukta pot), detection of carotenoids.Foodstuffs used in the
measurements and experiments are: carrots, cheese, citric acid, egg whites, glucose,
lemon juice, milk, powdered sugar , raspberry syrup, red beet juice, red wine, sodium
bicarbonate, table salt, tartaric acid.
2. Introduction
In the previous articles [1], [2], [3] information was
given about the dominant role of experiments in the
teaching of subjects of natural science. Hopefully,
education will be more successful and effective if the
teaching programs for natural science contain experiments as well.
Our former papers dealt with 10 experiments each,
belonging to the physical, chemical or biological
type. Of course, there are no sharp boundaries between these fields, and presenting the connections is
an important part of the modern method of education
in the natural sciences. This paper provides information again about 10 simple experiments, covering the
field of food investigations. The measurements can
be carried out without problems in normal shool labs,
suitable for physical, biological and chemical investigations.

1
2

3. Descriptions of the proposed experiments of
natural science
3.1. Why is red beet red, and does its color change
as a function of the pH value?
It is written in the chemistry book [4] for 9th grade
students, that it was stated by Boyle in the 17th century, that acids are those compounds, which change
the color of plant extracts to red. An interesting phenomenon is also mentioned in the book: the color of
the flowers of the ornamental shrub, garden morning
glory (Ipomoea purpurea) depends on the time of day
it is observed. In the morning, the color is dark blue
and then during the day, due to the photosynthetic activity (physiological processes of assimilation
change the pH of vegetable saps, and they gradually
become acidic), the color changes to red.
The colored substances, giving red beet its characteristic color, belong to the group of anthocyanins
(anthocyanidins). We investigated whether the color
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of red beet juice changes if the pH is modified, by
adding an acid (citric acid) or an alkaline substance
(sodium bicarbonate) to the juice. In the case of red
beet, there was no significant change in the color,
the addition of citric acid produced a slightly more
intensive red color, and the change in pH to the alkaline range did not modify fundamentally the original
red color of the juice either. The conclusion: not (or
not only) anthocyanin compounds are responsible for
the red color of red beet juice. The reason: anthocyanins are present in the oxonium form in acidic media,
but as a result of an increase in pH (alkalinization), a
quinoidal structure is gradually formed, and the color
changes step by step from red to a bluish tint [5], [6].
This is the same transformation that happens in case
of the indicator known as litmus.
Let us mention, that the experiment was carried out
with red wine as well. We found that acidification did
not affect the color here either, however, alkalization affected the color significantly, the original color
gradually developed a brownish-blueish tint.
3.2. Masking of aroma materials in raspberry syrup
It was proven in many earlier experiments [7], [8], [9],
[10], [11], [12], [13], [14] that the perceptibility and
recognition of taste intensity of flavor components
in a system (in this case, foodstuffs) depnds on the
presence of other components as well. In the experiment, students tested the sweet taste of raspberry
syrup in a 1:5 mixture, diluted with water. There were
two samples, however, one sample was supplemented with 1% citric acid. The task was to recognize the
sweeter sample: they had to write down which one
they felt sweeter and whether they perceived any difference between the sweet flavors. The students had
the possibility of tasting the samples again.
The typical flavoring substance in raspberry syrup is
4-(4-hydroxyphenyl)butanone, although it contains
other flavoring agents as well - predominantly sugars
and organic acids - and these components produce
the sweet and sour taste. More than 80% of the students marked the sample, supplemented with citric
acid, less sweet, while some of them could not distinguish between the two samples. Nobody felt the sample supplemented with citric acid sweeter. Thus, it can
be concluded that the presence of citric acid in significant concentrations reduces the intensity of the sweet
taste. Obviously, because in the perception process
(stimulus-nerve stimulation-sense) the signal of the
biosensor, detecting the presence of sweet flavoring
substances is interfered with by the signal of biosensor, detecting the sour taste. In practice, for example,
a similar incident occurs when consuming cherry and
sour cherry fruits with approximately the same sugar
concentrations, but cherries seem sweeter. It feels so
because of the different acidities, the acidity of sour
cherries (due primarily to malic acid, citric acid, succinic acid and ascorbic acid) is significantly higher
than the value that can be measured in cherries [15].

3.3. Reaction of egg whites with table salt and
lemon juice
In the experiment carried out with NaCl, egg whites
were put in a test tube together with table salt and
then, after some time, distilled water was added.
Experimental evidence indicated that, when adding a small amount of salt, there was no change in
the protein, however in the case of larger amounts,
the protein precipitated, but could be redissolved
by the addition of water. This phenomenon can be
explained by the fact that the hydrate shell (water)
of the protein molecules is removed by the hydration of the ions , therefore, the protein molecules
are conjugated. However, when adding water, a
hydrate shell forms again (the change is reversible).
In the experiment carried out with lemon juice, the
protein precipitated on the wall of the test tube and,
in spite of the added distilled water, the protein did
not dissolve. The explanation is that when acid is
added to the egg protein, the structure of the proteins (called albumin in egg whites) is chemically
changed. Thus, because of the influence of the acid,
the protein is denatured and precipitates on the wall
of the test tube, so the change is irreversible.
3.4. Identification of glusose and powdered sugar
solutions
The task is to distinguish between and to identify
glucose and sucrose solutions, using, e.g., Tollens’
reagent, producing in the reaction a silver mirror.
First, the reagent is prepared for the experiments, by
putting in a test tube silver nitrate solution, and then
adding ammonia solution until the precipitate, which
forms initially, is dissolved. This reagent is added to
the glucose and sucrose solutions. Test tubes are
heated (using a gas burner or ethyl alcohol burner)
and the changes are observed. It can be observed
that, during the silver mirror test, in the test tube containing the glucose solution, metallic silver (a silver
mirror) is precipitated. However, there is no change
in the test tube containing the sucrose solution.
This phenomenon can be explained by the fact that
since glucose is a reducing monosaccharide, and the
glucose molecules include formyl groups, glucose
presents the typical reactions of aldehydes, such as
silver mirror test as well. Sucrose is not a reducing disaccharide, the two rings that form its molecules do
not open even in an aqueous solution, so formyl groups
(CHO) cannot form either. Therefore, the sucrose solution does not produce a positive silver mirror test.
The general equation of the silver mirror test:
R-COH + 2 Ag+ + 2 OH- → R-COOH + 2 Ag + H2O
Note that, when solutions of the same concentration (e.g., 2%) of both carbohydrates are prepared,
the difference between them can also be detected
organoleptically. This is so because the sweetness
of glucose is substantially less intensive, than that of
sucrose. So, in this case, the analytical task can also
Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 1
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1. Summary
Experiments are of primary importance in the teaching of scienctific knowledge. In
our experience, it is a welcome sight for students if the subjects of the experiments
are substances well known to them, in this case, different foodstuffs. Once again, 10
simple experiments of physical, chemical and biological character are described in
the following topics: color development and pH value, masking of taste recognition,
reaction of egg whites with salt and lemon juice, identification of glucose and sucrose, preparation of effervescent powder, determination of the fat content of milk, xanthoproteic reaction, wavelength-determination with cheese in a microwave oven, cooking in a pressure cooker (Kukta pot), detection of carotenoids.Foodstuffs used in the
measurements and experiments are: carrots, cheese, citric acid, egg whites, glucose,
lemon juice, milk, powdered sugar , raspberry syrup, red beet juice, red wine, sodium
bicarbonate, table salt, tartaric acid.
2. Introduction
In the previous articles [1], [2], [3] information was
given about the dominant role of experiments in the
teaching of subjects of natural science. Hopefully,
education will be more successful and effective if the
teaching programs for natural science contain experiments as well.
Our former papers dealt with 10 experiments each,
belonging to the physical, chemical or biological
type. Of course, there are no sharp boundaries between these fields, and presenting the connections is
an important part of the modern method of education
in the natural sciences. This paper provides information again about 10 simple experiments, covering the
field of food investigations. The measurements can
be carried out without problems in normal shool labs,
suitable for physical, biological and chemical investigations.

1
2

3. Descriptions of the proposed experiments of
natural science
3.1. Why is red beet red, and does its color change
as a function of the pH value?
It is written in the chemistry book [4] for 9th grade
students, that it was stated by Boyle in the 17th century, that acids are those compounds, which change
the color of plant extracts to red. An interesting phenomenon is also mentioned in the book: the color of
the flowers of the ornamental shrub, garden morning
glory (Ipomoea purpurea) depends on the time of day
it is observed. In the morning, the color is dark blue
and then during the day, due to the photosynthetic activity (physiological processes of assimilation
change the pH of vegetable saps, and they gradually
become acidic), the color changes to red.
The colored substances, giving red beet its characteristic color, belong to the group of anthocyanins
(anthocyanidins). We investigated whether the color
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of red beet juice changes if the pH is modified, by
adding an acid (citric acid) or an alkaline substance
(sodium bicarbonate) to the juice. In the case of red
beet, there was no significant change in the color,
the addition of citric acid produced a slightly more
intensive red color, and the change in pH to the alkaline range did not modify fundamentally the original
red color of the juice either. The conclusion: not (or
not only) anthocyanin compounds are responsible for
the red color of red beet juice. The reason: anthocyanins are present in the oxonium form in acidic media,
but as a result of an increase in pH (alkalinization), a
quinoidal structure is gradually formed, and the color
changes step by step from red to a bluish tint [5], [6].
This is the same transformation that happens in case
of the indicator known as litmus.
Let us mention, that the experiment was carried out
with red wine as well. We found that acidification did
not affect the color here either, however, alkalization affected the color significantly, the original color
gradually developed a brownish-blueish tint.
3.2. Masking of aroma materials in raspberry syrup
It was proven in many earlier experiments [7], [8], [9],
[10], [11], [12], [13], [14] that the perceptibility and
recognition of taste intensity of flavor components
in a system (in this case, foodstuffs) depnds on the
presence of other components as well. In the experiment, students tested the sweet taste of raspberry
syrup in a 1:5 mixture, diluted with water. There were
two samples, however, one sample was supplemented with 1% citric acid. The task was to recognize the
sweeter sample: they had to write down which one
they felt sweeter and whether they perceived any difference between the sweet flavors. The students had
the possibility of tasting the samples again.
The typical flavoring substance in raspberry syrup is
4-(4-hydroxyphenyl)butanone, although it contains
other flavoring agents as well - predominantly sugars
and organic acids - and these components produce
the sweet and sour taste. More than 80% of the students marked the sample, supplemented with citric
acid, less sweet, while some of them could not distinguish between the two samples. Nobody felt the sample supplemented with citric acid sweeter. Thus, it can
be concluded that the presence of citric acid in significant concentrations reduces the intensity of the sweet
taste. Obviously, because in the perception process
(stimulus-nerve stimulation-sense) the signal of the
biosensor, detecting the presence of sweet flavoring
substances is interfered with by the signal of biosensor, detecting the sour taste. In practice, for example,
a similar incident occurs when consuming cherry and
sour cherry fruits with approximately the same sugar
concentrations, but cherries seem sweeter. It feels so
because of the different acidities, the acidity of sour
cherries (due primarily to malic acid, citric acid, succinic acid and ascorbic acid) is significantly higher
than the value that can be measured in cherries [15].

3.3. Reaction of egg whites with table salt and
lemon juice
In the experiment carried out with NaCl, egg whites
were put in a test tube together with table salt and
then, after some time, distilled water was added.
Experimental evidence indicated that, when adding a small amount of salt, there was no change in
the protein, however in the case of larger amounts,
the protein precipitated, but could be redissolved
by the addition of water. This phenomenon can be
explained by the fact that the hydrate shell (water)
of the protein molecules is removed by the hydration of the ions , therefore, the protein molecules
are conjugated. However, when adding water, a
hydrate shell forms again (the change is reversible).
In the experiment carried out with lemon juice, the
protein precipitated on the wall of the test tube and,
in spite of the added distilled water, the protein did
not dissolve. The explanation is that when acid is
added to the egg protein, the structure of the proteins (called albumin in egg whites) is chemically
changed. Thus, because of the influence of the acid,
the protein is denatured and precipitates on the wall
of the test tube, so the change is irreversible.
3.4. Identification of glusose and powdered sugar
solutions
The task is to distinguish between and to identify
glucose and sucrose solutions, using, e.g., Tollens’
reagent, producing in the reaction a silver mirror.
First, the reagent is prepared for the experiments, by
putting in a test tube silver nitrate solution, and then
adding ammonia solution until the precipitate, which
forms initially, is dissolved. This reagent is added to
the glucose and sucrose solutions. Test tubes are
heated (using a gas burner or ethyl alcohol burner)
and the changes are observed. It can be observed
that, during the silver mirror test, in the test tube containing the glucose solution, metallic silver (a silver
mirror) is precipitated. However, there is no change
in the test tube containing the sucrose solution.
This phenomenon can be explained by the fact that
since glucose is a reducing monosaccharide, and the
glucose molecules include formyl groups, glucose
presents the typical reactions of aldehydes, such as
silver mirror test as well. Sucrose is not a reducing disaccharide, the two rings that form its molecules do
not open even in an aqueous solution, so formyl groups
(CHO) cannot form either. Therefore, the sucrose solution does not produce a positive silver mirror test.
The general equation of the silver mirror test:
R-COH + 2 Ag+ + 2 OH- → R-COOH + 2 Ag + H2O
Note that, when solutions of the same concentration (e.g., 2%) of both carbohydrates are prepared,
the difference between them can also be detected
organoleptically. This is so because the sweetness
of glucose is substantially less intensive, than that of
sucrose. So, in this case, the analytical task can also
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Acid-base reactions are of great significance in the
food chemistry as well. The dissolution of various
effervescent tablets also starts with acid-base reactions. Dissolution is accompanied by gas evolution.
Powders, similar to those used in effervescent tablets can be created easily in the chemistry lab, thus
illustrating the operating principle of the real tablets
and its chemical background.
For effervescent powder preparation - for demonstration purposes – use approximately 1 g of tartaric
acid, 1 g of sodium bicarbonate (baking soda), and,
additionally, for beverage production, about 10 g of
granulated sugar and 100 cm3 of water is needed
[16]. Tartaric acid and sodium bicarbonate were first
pulverized in a mortar, then the mixture was poured
into a beaker and water was added. As a result, vigorous effervescence is observed. When the sugar is
dissolved in the beaker, a beverage with a pleasant
taste is obtained.
The explanation of the violent effervescence of the
effervescent powder during the dissolution is that the
tartaric acid as a weak acid and sodium bicarbonate
as a weak base react in an acid-base reaction with
each other, whereby CO2 gas is formed according to
the following reaction:
The advantage of the experiment is that the required
materials are readily available, and so the experiment
may be carried out even at home by the students.
It should be noted that even though in a chemistry
lab, in principle, the consumption of food and drink is
prohibited, provided that the hygiene conditions allow it, the explanation of the experiment can be carried out in the form of a common beverage consumption as well.
The experiment also provides a good opportunity to
look back at the characteristics and differences of
chemical and physical dissolution. However, this experiment can be used not only in the teaching material of the 9th grade, but also for the 10th grade, when
discussing organic acids. In the latter case it is worth
mentioning that tartaric acid is one of the very important representatives of organic acids in wine, while,
as an acidity regulator and antioxidant, it is widely
used in the food industry as well.
3.6. Comparative measurements of the fat content of milk samples
The fat content of commercially available cow’s milk
is mostly between 1.5 and 2.8%, although milk with
a fat content in the range of 0.1 to 3.6% can occur.
Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 1

For the investigation of the fat content of the samples, 50 cm3 of each milk sample was poured into
a separatory funnel, 15 cm3 of diethyl-ether was
added, and the mixtures were shaken vigorously for
several minutes. After separating the aqueous (bottom) phase and the organic (upper) phase, 8-8 cm3
of the ether solution was poured into each Petri dish
of known weight, and it was concentrated on a water bath. The fat content of the samples is calculated from the mass of the residues after evaporation.
Interestingly, it may be noted that, in the common language, there are also other beverages called “milk”
(eg., rice milk, soy -milk, coconut milk), which should
not be confused with genuine milk of animal origin.
However, it is an interesting fact that, for example,
coconut milk has an extremely high fat content, up
to 17%. In addition to milk, it is worth mentioning
the fat content of different dairy products. Perhaps
even more effective is to make the students look at
the composition of condensed milk, yogurt, kefir,
cream, butter, cheese and curd products, found on
the shelves of food stores.
3.7. Detecting proteins using the xanthoproteic
reaction
Pour into a test tube about 2 ml of milk and 1 ml
of concentrated nitric acid. Warm the mixture gently,
but do not boil it! Be very careful because of the very
corrosive effect of concentrated acid, especially during heating! As a result, a yellow color reaction can
be observed.
The essence of the explanation is that with the xanthoproteic reaction those proteins (polypeptides)
can be detected, which contain benzene type amino
acids. As an effect of concentrated nitric acid, the
benzene rings of these amino acids (phenylalanine,
tryptophan, tyrosine) are nitrated, and thereby converted into characteristic nitro compounds. The word
“xanthos” is a greek word, meaning yellow, the word
protein refers to the protein albumin, hence the name
of the reaction. Since these amino acids with an
aromatic ring are found im almost all proteins, this
reaction for detection is a typical, commonly used
method for proteins.

3.8. Microwave melted cheese
Today, almost every household has a microwave
oven, about the application of which we have already
written in our previous paper [3] as well. The present
experiment is designed to understand the work of the
oven better, that is, what type of waves are microwaves. We should clarify for the students, that “micro” is a greek word, which in english means “small”.
Of course, not to be confused with the “micro” prefix, which has a specific mathematical content when
placed in front of, e.g., a unit of length: 10 to the ─6th
power. However, microwaves do not have micrometer (10-6 m) wavelengths.
For the experiment, there is a need to take out the
rotating plate of the microwave oven and replace it
with a piece of cardboard of such size that covers
the bottom of the oven. The piece of cardboard is
covered with grated cheese or a thin layer of cheese,
evenly dispersed on the cardboard [18]. Next, turn
on the oven for about 30 seconds. The cheese melts
in certain areas (swelling places), while elsewhere it
remains cold (these are the nodes, the nodal places
of the waves). Explain to the students that, as a result of the electrical power, stationary waves have
been generated in the oven. We can conclude that
the distance between the melted parts of the cheese
represents the wavelength of the stationary microwaves. Experience shows that the distance between
the molten parts is approximately 6 cm, and this is
half of the total wavelength. Thus, the microwave
oven works with about 12 cm wavelength waves. If
we substitute this into the equation then is obtained,
meaning that the frequency of the electromagnetic
waves is 2.5 GHz. In reality, these are 2.45 GHz
waves, and so this simple measurement gives a very
good estimation for their frequency.
3.9 Cooking in a pressure cooker (kukta pot)
The use of a pressure cooker for cooking and stewing food has several advantages, such as faster and
more energy-efficient preparation of a meal. But what
happens in the pressure cooker, looking at the process from a physics point of view?
We start cooking the food with a certain amount of
liquid (here, water) in the pot, and close the cover of
the pressure cooker. In the closed vessel, the pressure of the vapor, generated over the liquid as a result of the heat treatment, is well above atmospheric
pressure (approximately 105 Pa, i.e., 1 bar). Under
such circumstances, the boiling point of water will be
higher. That is to say at the temperature, where, at
atmospheric pressure, the water would begin to boil,
the water in the pressure cooker pot still does not
start to boil. It should be explained to the students
that boiling occurs when the external pressure (here,
in a pressure cooker, the pressure in the closed
space) is equal to the saturated vapor pressure of
the liquid. I.e., the higher pressure above the liquid

does not allow the generated vapor bubbles to escape, and therefore boiling does not start. It should
be noted that due to the interaction between the food
to be prepared in the pressure cooker and the water,
certain substances (e.g., salts, sugars) are dissolved
from the raw food material and thereby a solution
with a specific composition is formed, which itself
has a higher boiling point than that of pure water.
In particular, even from a kitchen technique point of
view, it is advantageous to use a pressure cooker,
since by using only a small amount of water the foods
to be prepared are stewed and not cooked, thereby
preserving more of the vitamin and mineral content.
Of course, with a valve on the pressure cooker lid,
the pressure can be controlled, as it would be dangerous to use a completely sealed pressure cooker
for cooking.
Still, we should work with caution when the food is
removed from the heat. Either the pressure cooker
should be left to cool by itself, or we can help with
cold water cooling. It is an interesting phenomenon
that when the lid is removed, the meal can start to
boil in the pressure cooker, because the temperature
can still be higher than the boiling point corresponding to the lower pressure.
3.10. Identification of carotenoids
Carotenoids are lipids, found both in plant and animal
organisms. The π-electrons of the conjugated double
bonds found in carotenoids are delocalized, so photons of visible light are capable of exciting them. The
spectra of the reflected, absorbed or emitted light
energy are such, that the molecules are colorful, and
the color ranges from yellow to red.
Carotenoids include lycopene, the substance responsible for the red color of tomatoes, carotene, providing the orange color of the root of carrots or the fruit
of pumpkin, and also the yellow xanthophylls, playing an important role in plant photosynthesis together with carotene. The fat-soluble vitamin, vitamin A,
which is important for animals and the human body in
skin protection and healthy vision is also a carotene
derivative, belonging to the group of carotenoids.
During the test, it is very important to use clean and
dry equipment, because even a minimal amount of
moisture can interfere with the reaction. For the tests,
a vitamin A preparation and carrots were used, and
the detection of carotenoids was carried out from
these substances.
For the first measurement, 2-3 drops of the oily vitamin A preparation is placed in a dry test tube, to
which 1 ml of chloroform is added and shaken well.
A few drops of the solution obtained are spotted in
the middle of a filter paper, always waiting until the
previous droplet dries. When the stain is dry, 2 drops
of antimony trichloride, dissolved in chloroform are
Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 1
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3.5. Preparation of effervescent powder (and a
soft drink from the powder)

However, the fat content of fresh milk from a cow is
significantly higher, usually around 4%. Although the
composition of milk produced by dairy cows considered to be fairly stable, the fat content of fresh milk
is slightly affected by many factors, e.g., the breed of
cattle, the season, the composition of the feed, and
it can also change during the milking. To compare
the fat content of milk samples with different fat content – we worked with industrial milk samples, containing 1.5 and 2.8% fat – we need ether (or petrol
ether), 50 cm3 graduated cylinders (corresponding to
the number of samples), a 200 cm3 separating funnel
and Petri dishes, and, additionally, a water bath and
a scale is required [16]. In essence, the measurement
is a gravimetric method, combined with extraction.
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be accomplished by applying the easiest and most
natural measurement technique, the use of human
biosensors.
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effervescent tablets also starts with acid-base reactions. Dissolution is accompanied by gas evolution.
Powders, similar to those used in effervescent tablets can be created easily in the chemistry lab, thus
illustrating the operating principle of the real tablets
and its chemical background.
For effervescent powder preparation - for demonstration purposes – use approximately 1 g of tartaric
acid, 1 g of sodium bicarbonate (baking soda), and,
additionally, for beverage production, about 10 g of
granulated sugar and 100 cm3 of water is needed
[16]. Tartaric acid and sodium bicarbonate were first
pulverized in a mortar, then the mixture was poured
into a beaker and water was added. As a result, vigorous effervescence is observed. When the sugar is
dissolved in the beaker, a beverage with a pleasant
taste is obtained.
The explanation of the violent effervescence of the
effervescent powder during the dissolution is that the
tartaric acid as a weak acid and sodium bicarbonate
as a weak base react in an acid-base reaction with
each other, whereby CO2 gas is formed according to
the following reaction:
The advantage of the experiment is that the required
materials are readily available, and so the experiment
may be carried out even at home by the students.
It should be noted that even though in a chemistry
lab, in principle, the consumption of food and drink is
prohibited, provided that the hygiene conditions allow it, the explanation of the experiment can be carried out in the form of a common beverage consumption as well.
The experiment also provides a good opportunity to
look back at the characteristics and differences of
chemical and physical dissolution. However, this experiment can be used not only in the teaching material of the 9th grade, but also for the 10th grade, when
discussing organic acids. In the latter case it is worth
mentioning that tartaric acid is one of the very important representatives of organic acids in wine, while,
as an acidity regulator and antioxidant, it is widely
used in the food industry as well.
3.6. Comparative measurements of the fat content of milk samples
The fat content of commercially available cow’s milk
is mostly between 1.5 and 2.8%, although milk with
a fat content in the range of 0.1 to 3.6% can occur.
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For the investigation of the fat content of the samples, 50 cm3 of each milk sample was poured into
a separatory funnel, 15 cm3 of diethyl-ether was
added, and the mixtures were shaken vigorously for
several minutes. After separating the aqueous (bottom) phase and the organic (upper) phase, 8-8 cm3
of the ether solution was poured into each Petri dish
of known weight, and it was concentrated on a water bath. The fat content of the samples is calculated from the mass of the residues after evaporation.
Interestingly, it may be noted that, in the common language, there are also other beverages called “milk”
(eg., rice milk, soy -milk, coconut milk), which should
not be confused with genuine milk of animal origin.
However, it is an interesting fact that, for example,
coconut milk has an extremely high fat content, up
to 17%. In addition to milk, it is worth mentioning
the fat content of different dairy products. Perhaps
even more effective is to make the students look at
the composition of condensed milk, yogurt, kefir,
cream, butter, cheese and curd products, found on
the shelves of food stores.
3.7. Detecting proteins using the xanthoproteic
reaction
Pour into a test tube about 2 ml of milk and 1 ml
of concentrated nitric acid. Warm the mixture gently,
but do not boil it! Be very careful because of the very
corrosive effect of concentrated acid, especially during heating! As a result, a yellow color reaction can
be observed.
The essence of the explanation is that with the xanthoproteic reaction those proteins (polypeptides)
can be detected, which contain benzene type amino
acids. As an effect of concentrated nitric acid, the
benzene rings of these amino acids (phenylalanine,
tryptophan, tyrosine) are nitrated, and thereby converted into characteristic nitro compounds. The word
“xanthos” is a greek word, meaning yellow, the word
protein refers to the protein albumin, hence the name
of the reaction. Since these amino acids with an
aromatic ring are found im almost all proteins, this
reaction for detection is a typical, commonly used
method for proteins.

3.8. Microwave melted cheese
Today, almost every household has a microwave
oven, about the application of which we have already
written in our previous paper [3] as well. The present
experiment is designed to understand the work of the
oven better, that is, what type of waves are microwaves. We should clarify for the students, that “micro” is a greek word, which in english means “small”.
Of course, not to be confused with the “micro” prefix, which has a specific mathematical content when
placed in front of, e.g., a unit of length: 10 to the ─6th
power. However, microwaves do not have micrometer (10-6 m) wavelengths.
For the experiment, there is a need to take out the
rotating plate of the microwave oven and replace it
with a piece of cardboard of such size that covers
the bottom of the oven. The piece of cardboard is
covered with grated cheese or a thin layer of cheese,
evenly dispersed on the cardboard [18]. Next, turn
on the oven for about 30 seconds. The cheese melts
in certain areas (swelling places), while elsewhere it
remains cold (these are the nodes, the nodal places
of the waves). Explain to the students that, as a result of the electrical power, stationary waves have
been generated in the oven. We can conclude that
the distance between the melted parts of the cheese
represents the wavelength of the stationary microwaves. Experience shows that the distance between
the molten parts is approximately 6 cm, and this is
half of the total wavelength. Thus, the microwave
oven works with about 12 cm wavelength waves. If
we substitute this into the equation then is obtained,
meaning that the frequency of the electromagnetic
waves is 2.5 GHz. In reality, these are 2.45 GHz
waves, and so this simple measurement gives a very
good estimation for their frequency.
3.9 Cooking in a pressure cooker (kukta pot)
The use of a pressure cooker for cooking and stewing food has several advantages, such as faster and
more energy-efficient preparation of a meal. But what
happens in the pressure cooker, looking at the process from a physics point of view?
We start cooking the food with a certain amount of
liquid (here, water) in the pot, and close the cover of
the pressure cooker. In the closed vessel, the pressure of the vapor, generated over the liquid as a result of the heat treatment, is well above atmospheric
pressure (approximately 105 Pa, i.e., 1 bar). Under
such circumstances, the boiling point of water will be
higher. That is to say at the temperature, where, at
atmospheric pressure, the water would begin to boil,
the water in the pressure cooker pot still does not
start to boil. It should be explained to the students
that boiling occurs when the external pressure (here,
in a pressure cooker, the pressure in the closed
space) is equal to the saturated vapor pressure of
the liquid. I.e., the higher pressure above the liquid

does not allow the generated vapor bubbles to escape, and therefore boiling does not start. It should
be noted that due to the interaction between the food
to be prepared in the pressure cooker and the water,
certain substances (e.g., salts, sugars) are dissolved
from the raw food material and thereby a solution
with a specific composition is formed, which itself
has a higher boiling point than that of pure water.
In particular, even from a kitchen technique point of
view, it is advantageous to use a pressure cooker,
since by using only a small amount of water the foods
to be prepared are stewed and not cooked, thereby
preserving more of the vitamin and mineral content.
Of course, with a valve on the pressure cooker lid,
the pressure can be controlled, as it would be dangerous to use a completely sealed pressure cooker
for cooking.
Still, we should work with caution when the food is
removed from the heat. Either the pressure cooker
should be left to cool by itself, or we can help with
cold water cooling. It is an interesting phenomenon
that when the lid is removed, the meal can start to
boil in the pressure cooker, because the temperature
can still be higher than the boiling point corresponding to the lower pressure.
3.10. Identification of carotenoids
Carotenoids are lipids, found both in plant and animal
organisms. The π-electrons of the conjugated double
bonds found in carotenoids are delocalized, so photons of visible light are capable of exciting them. The
spectra of the reflected, absorbed or emitted light
energy are such, that the molecules are colorful, and
the color ranges from yellow to red.
Carotenoids include lycopene, the substance responsible for the red color of tomatoes, carotene, providing the orange color of the root of carrots or the fruit
of pumpkin, and also the yellow xanthophylls, playing an important role in plant photosynthesis together with carotene. The fat-soluble vitamin, vitamin A,
which is important for animals and the human body in
skin protection and healthy vision is also a carotene
derivative, belonging to the group of carotenoids.
During the test, it is very important to use clean and
dry equipment, because even a minimal amount of
moisture can interfere with the reaction. For the tests,
a vitamin A preparation and carrots were used, and
the detection of carotenoids was carried out from
these substances.
For the first measurement, 2-3 drops of the oily vitamin A preparation is placed in a dry test tube, to
which 1 ml of chloroform is added and shaken well.
A few drops of the solution obtained are spotted in
the middle of a filter paper, always waiting until the
previous droplet dries. When the stain is dry, 2 drops
of antimony trichloride, dissolved in chloroform are
Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 1
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3.5. Preparation of effervescent powder (and a
soft drink from the powder)

However, the fat content of fresh milk from a cow is
significantly higher, usually around 4%. Although the
composition of milk produced by dairy cows considered to be fairly stable, the fat content of fresh milk
is slightly affected by many factors, e.g., the breed of
cattle, the season, the composition of the feed, and
it can also change during the milking. To compare
the fat content of milk samples with different fat content – we worked with industrial milk samples, containing 1.5 and 2.8% fat – we need ether (or petrol
ether), 50 cm3 graduated cylinders (corresponding to
the number of samples), a 200 cm3 separating funnel
and Petri dishes, and, additionally, a water bath and
a scale is required [16]. In essence, the measurement
is a gravimetric method, combined with extraction.

TEACHING OF NATURAL SCIENCES WITH THE HELP
OF FOOD INVESTIGATION EXPERIMENTS

be accomplished by applying the easiest and most
natural measurement technique, the use of human
biosensors.
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