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Formål 
Vi skulle undersøge fedtindholdet i 10g saltede kartoffel chips. 

Materialer 
- Kartoffel chips 

- Vejebåd  

- Pentan 

- Konisk kolbe 

- Bægerglas 

- Filterpapir 

- Tragt 

- Varmeplade 

- Spatel 

- Skål med vand i 

Metode 
Vi skulle bruge 10g chips som vi skulle blande med 50ml pentan og filtrere det i en konisk kolbe, vi skulle 

derefter gentage forsøget med 40ml pentan, efter det hele var filtreret skulle vi opvarme opløsningen i varmt 

vand.  

Udførsel 
Vi knuste de 10g chips ned til pulver så vi kunne blande 50ml pentan i 

for at isolere fedtet i chipsene, derefter brugte vi et filterpapir og en 

tragt for at få de fleste klumper og urenheder væk så vi kun stod med 

væsken tilbage, det gjorde vi så igen med 40ml pentan i de samme 

chips for at være helt sikre på at vi have udvundet alt fedtet. Vi tog 

opløsningen og opvarmede den i vand der var varmere end 40˚C fordi 

at pentans kogepunkt ligger på de 40 grader, grunden til det er at pentan 

har en upolær molekyler opstilling og vand har en polær opstilling, 

derfor er det mere ansvarligt at opvarme det i vand siden der kan 

komme ild i den gas der opstår under opvarmningen hvis man bruger 

en bunsenbrænder. Efter al pentanen var fordampet var der kun olie 

tilbage, olien hældte vi i et rent bægerglas og målte den samlede vægt 

som var 124,22g, selve bægerglasset vejede 121,17g dvs. at vi havde 

fået 3,05g af solsikkeolie ud af de 10g chips.   
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Data og Databehandling 
Vi havde 10g som vejede 7,07g efter vi havde behandlet det dvs. at vi havde i alt 10,12g chips når vi lægger 

de 3,05 gram olie til  

Fejkilder 
Det kunne være at den vægt vi målte var defekt eller at vi havde indstillet den forkert siden vi har 2 

forskellige målinger på chipsene, der kunne også ske det at vi ikke kommunikerede ordenligt og der har 

været nogle misforståelser. 

Konklusion  
Vi har set at fedt i chips kan udvindes ved hjælp af pentan og at vi nu ved hvordan man skal omhandle de 

giftige stoffer med forsigtighed så vi ikke ødelægger noget.   
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Formål 

Formålet med forsøget var at se om vi kunne finde nogle saccharide i forskellige mad produkter, desuden 

skulle vi prøve at finde ud af hvorfor nogle saccharider der var tale om. 

Materialer 

11x Reagens glas, glasstativ, Vandkoger, et bærgeglas, æblejuice, hvedetoast, kiwi, citronmåne, småkager, 

æblesaft, sprite, mælk, citron saft, agurk saft og en smule ren lactose. 

Metode 

Ved at opvarme fødevaren enten i dens egen væske eller opløst i demineraliseret vand, hvorefter vi 

tilsætter en smule Benedicsreagens, med opvarmningen burde reagensen reagere på sukkeret som skulle 

kunnes ses som glue eller rødlige pletter i glassende  

Udførsel 

Vi startede med at presse alt der havde saft i sig ned i et reagens glas, alt vi ikke kunne presse saft ud af 

knuste vi og opløste i demineraliseret vand, vi skulle egentlig havdet afmålt et så det passede med 5cm i 

glasset men det blev mere end det i de fleste tilfælde, vi valgte senere at prøve at gøre op for det ved at 

bruge mere benedicsreagens, lavede derefter et skema mens vi opvarmede reagensglassende, så undervejs 

holdte vi øje med glassende for at notere eventuelle farveskift mens vi gjorde os sikker på at reagensen atid 

blev holdt under udsugning, der efter lavede vi et regneark med alle notaterne og ryddede op 

Data og Databehandling 

Vores observationer: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Æble Jucie Hvidt pulver, Så farve skift (Orange) 

Brød 
Grøn hvorefter den blev til en gulig 
farve 

Kiwi Gulig med noget bundflad 

Citron 
måne 

Grøn hvorefter den blev til en gulig 
farve 

Små Kage 
Grøn hvorefter den blev til en gulig 
farve 

Æble Saft Gulig til en meget gul farve 

Sprite Blå uden nogen ændring 

Mælk Gule pletter I mælken 

Citron saft 
Grøn hvorefter den blev til en gulig 
farve 

Agurk saft 
Grøn hvorefter den blev til en gulig 
farve 

Lactose Meget gul 
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Fejlkilder 

Vores første fejlkilde ville nok være at vores originale opmåling var forkerte og derfor også kvantiteten af 

reagens vi puttede i, derefter ville vandet også være et problem før vi havde fået alle reagensglassende i 

vand badet havde det allerede mistet meget af dens varme. 

Konklusion 

Vi kan konkludere at der er sukker i de fleste madvare, selv sunde ting som æbler eller mælk, og ud fra 

forsøget med Spriten fandt vi også ud af at Benedicsreagens har svært ved at reagere med  Saccharoser, 

det er også gået på for os at vi skal være mere præcise med vores målinger, og vi skulle nok også havde 

taget tid på forandringen 

 

 


