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Du skal bruge:
• 6 stk. hvide kaffefiltre (god kvalitet) eller kromatografipapir
• 1 pose farvede chokoladeknapper eller pastiller
• 6 dybe tallerkner – hvis der er 6 farvede pastiller i posen
• 1 kop vand

Sådan gør du 
1.    Åben posen med chokoladeknapper. Tæl, hvor mange farver der er.

2.    Find lige så mange kaffefiltre og tallerkner frem, som der er farvede chokoladeknapper.

3.    Fold det første kaffefilter ud og sæt det på en tallerken med åbningen nedad.

4.    Hæld lidt af vandet i tallerknen. Vær forsigtig, så kaffefilteret ikke klapper sammen.

5.    Lav de andre kaffefiltre på samme måde.

6.    Lad kaffefiltrene trække i 5 min.

7.    Hvis der er vand tilbage i tallerknen efter de 5 minutter, skal det forsigtigt hældes ud i  

       en vask.

8.    Placer fire til fem chokoladeknapper med den samme farve på hver side af kaffefilteret.   

       Knapperne må ikke røre tallerkenen.

9.    Lad knapperne ligge på filtrene i ca. 30 minutter. Hvad tror du, der sker?

10. Imens læser du varedeklarationen på slikposen. Hvilke farvestoffer er der i slikket? 
       Skriv E-numrene ind i skemaet på næste side.

11. Gå på www.e-numre.dk og læs om farvestofferne. 

12. Når de tiden er gået, kan du se resultatet på kaffefiltrene eller kromatografipapiret. 
       Skriv det ind i skema 2 på næste side.

13. Hvilken farvepastil har den/de værste farvestoffer?

Test for farvestoffer i dit slik

Her kan du læse, hvordan du selv kan undersøge de forskellige 

ting. Find din egen måde at beskrive og fortælle om dine 

resultater efter hvert forsøg. Det kan være i form af tegninger, 

fotos, videoklip, skemaer, en hjemmeside eller lignende.
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Hvad siger varedeklarationen?

Farvestof  
(fx E 100)

Navn 
(Gurkemejefarve)

Farve 
(fx gul)

Vurdering 
(fx vær på vagt)

Hvad viser kromotografien/kaffefilteret?

Chokoladeknappens farve Farver i kromatografien 

Hvad viste jeg med forsøget?
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Hvordan kan jeg gøre forsøget bedre?

Hvordan fortæller jeg om resultatet til andre?

Hvorfor er chokoladepastillen blevet blød?

Hvilke andre typer slik, vil jeg kunne teste?


