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Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk
I skal i dette eksperimenterende forsøg arbejde med at fremstille den bedste
hjemmelavede tykmælk.
Opgaven er opdelt i 3 dele:
1: Hypotesedannelse
2: Undersøge og eksperimentere
3: Validering og konklusion

1 Hypotesedannelse
I skal nu i gang med del 1, hvor I skal danne jeres hypotese.
Målet er at opstille og afprøve en hypotese på fremstilling af den bedste
hjemmelavede tykmælk.
- Hvad skal der til for at fremstille tykmælk?
- Hvad skal I vide og hvilke teorier kan I bruge for at fremstille tykmælk?
Prøv at gætte!
Skriv minimum 4 undrende spørgsmål til jeres fremstilling af tykmælk (Hv-ord):

Hvad er tykmælk, hvad indeholder den?
Hvilken ingredienser skal vi bruge?
Hvilken betingelser kræver det?
Hvad er fremgangsmåde?
Hvor lang til tager processen?

Lav jeres hypotese
Ud fra jeres spørgsmål og jeres undren, skal I opstille en hypotese til,
hvordan I vil fremstille den bedste hjemmelavede tykmælk.
Hvilke overvejelser gør I i forhold til at fremstille tykmælk?:
Før vi går i gang skal vi grundigt undersøge:
- hvad tykmælk består af,
- den bedste opskrift på hjemmelavede tykmælk,
- fremgangsmåde,
- tilrettelæggelse af vores eksperimentalende arbejde,
- flere teorier om fermentering, mælksyrbakteriernes livsbetingelser,
og kort sagt, hvad der skal til, for at vi kan fremstile den bedste hjemmelavede
tykmælk.

Skriv jeres opskrift på tykmælk - ingredienser og fremgangsmåde:
1/4 liter økologisk sødmælk
250 ml fløde
1/4 liter økologisk kærnemælk,
Mælk og fløde kommes i en lille gryde og varmes op til lige under kogepunktet ca. 85-90 grader. Derefter
tages gryden af varmen og køles af til mælken er ca. 25 grader. Kærnemælken røres i og det hele fordeles
i 2-3 små skåle, dækkes med film og stilles lunt/ved stuetemperatur til næste dag.

Hvordan vil I afprøve hypotesen?:
Vi har tænkt på mælkesyrebakteriens livsbetingelser og derfor skulle vi afprøve
om:
Har temperaturen indflydelse på processen?
Har større eller mindre overflade indflydelsen på processen, på konstintensen?
Vi stiller vores tykmælk i to skål- en med en lille og den anden med en stor
overflade- bliver denne reaktion forøget?

Præsentation af hypotese
Præsenter jeres hypotese og fremgangsmåde på klassen.
Til dette formål er der lavet nogle skabeloner, som I kan bruge.
Find dem i læringscirklen under punktet “Præsenter jeres hypotese”.
Vurder om I vil ændre noget i jeres opskrift og fremgangsmåde
efter at have hørt de andre gruppers præsentationer:

Vi vil følge opskriften og vi skal ikke ændre noget. Vi vil gerne eksperimentere og
lære af vores eventuelle fejle- sådan lære man bedst. Vi er spændt på, hvad
resultaten viser.

Skriv den endelige opskrift og fremgangsmåde på fremstilling af den bedste
hjemmelavede tykmælk. Husk I skal også indtænke, hvordan I vil afprøve jeres
hypotese og dermed jeres eksperiment:
1/4 liter økologisk sødmælk
250 ml fløde
1/4 dl økologisk kærnemælk
Mælk og fløde kommes i en lille gryde og varmes op til lige under kogepunktet 85grader. Vi skal bruge
termometer for at opnår den ønskede temperatur. Derefter tages gryden af varmen og køles af til mælken
er ca. 25 grader. Til afkølling af vores substrater skal vi bruge vandbad, samt termometeren. Afkøling
tager ca. 10-15 minutter. Kærnemælken (som blev tempereret til 25 grader) røres forsigtigt i og det hele
fordeles i 1 dybtalerken og et glas (hypotese afprøvning- overflade størrelse), dækkes med alu- folie og
stilles lunt/ved stuetemperatur til næste dag.
Det er vigtigt, at kærnemælk har ca. 25 grader, og ikke er for koldt. Vi var også i tvivl om vi skal dække
vores færdiglavet tykmælk med film (hvor ilt ikke kan komme igennem). Endelig har vi gjort det med
alu- folie.

hjemmelavet

Tykmælk

2 Undersøge og eksperimentere
I er nået til del 2, hvor I skal arbejde undersøgende og eksperimenterende i
forhold til fremstilling af jeres tykmælk.

Fremstilling af tykmælk
Ud fra jeres opskrift og fremgangsmåde skal I nu i gang med at fremstille
tykmælk. Husk at lave dataindsamling undervejs og brug også gerne jeres
kreative evner i processen. Fx ved at tage billeder, tegne eller lave små filmklip,
som kan indgå i portfolioopgaven.
Beskriv jeres observationer og overvejelser under fremstillingen af tykmælk:

Vi tænker , at lokalet er køligere end de anbefalede 21 grader. I vores overvejelser
har vi tænkt en god produktions hygiejne (rene hænder, rene redskaber, dvs.
gryden, termometer, samt vi har dækket det til for at undgå luftbårende
mikroorganismer).

Test jeres tykmælk
Hvilke indikatorer/krav/kontrol stiller I til jeres tykmælk?
Vores tykmælk skal have:
en god konsistens,
en ph værdi på 4-5,
syrlig smag,
og en hvid- gullig farve.

3 Validering og konklusion
Så er I nået til del 3, hvor I skal konkludere og validere jeres eksperiment,
finde ud af, om jeres hypotese holder og selvevaluere.

Holder jeres hypotese?
Her skal I huske, at bruge dataindsamlingen, som I lavede under fremstillingen af
jeres tykmælk, i jeres begrundelse.
Holder jeres hypotese? Hvad lykkedes og hvad lykkedes evt. ikke og hvorfor?
Blev det en god tykmælk?:
Tykmælks konsistens i den dybe tallerken var bedre end i den i glasset, men ikke,
som vi havde forventet. Vi havde forventet, at tykmælken bliver mere 'geléagtig',
eller mere stiv.
Vores tykmælken havde en god, syrlig smag- vi har målt dens ph værdi, som var
på 4-5 (som det skulle være).
Produktet havde en hvid og gulig farve.
Vi har lagt mærke til, at det gule øverste lag er lidt for tyk, dvs. for meget fedt=
med for meget fløde.
Vi formoder, at hvis rumtemperaturen havde været højere, så ville
mælkesyrebakteriernes vækstbetingelser havde været bedre (rumtemperaturen var
ikke 21 grader, men lavere).

Hvis I skulle lave forsøget igen, hvilke justeringer ville I fortage?:

Højere rumtemperatur (ca. 21 grader), og lader den småkoger i 15 sekunder, og vi
skulle tilsætte mindre fløde/fedtstof.

Færdiggørelse af portfolio
Om lidt bliver du bedt om at selvevaluere, men inden da skal du lige sikre dig,
at alle felter her i portfolioopgaven “Fremstilling af den bedste hjemmelavede
tykmælk” er udfyldt. Derudover skal du have været igennem portfolioopgaverne
“Mikroorganismers eksponentielle vækst” og “Mælkesyrebakteriens vækst”

Selvevaluering
Hvad lærte du?
Hvilke nye spørgsmål er opstået undervejs? – tænk naturfagligt:
Vi har lært, at de fleste betingelser skal være opfyldt for at forsøget kunne lykkes,
bl. a. temperatur, mængde af ingrendienser. Næste gang skal vi være endnu mere
præcise.
Hvilke spørgsmål er opstået undervejs?
Oftest stillede spørgsmål var- hvordan skal tykmælken smage eller se ud- fordi vi
havde forskellige opfattelser af tykmælken i forvejen.

