
Ik houd mijn spreekbeurt over kauwgom.  
De Maya’s kauwden 4000 jaar geleden al 
op rubberachtig sap van de sapodillaboom.

Het smaakte naar niets, maar toch 
vonden zij het lekker om op te 
kauwen.

De kauwgom van nu wordt niet meer 
gemaakt van sapodillasap, maar in 
de fabriek van een soort rubber.

Er wordt nu ook een lekker smaakje bij 
het rubber gedaan bijvoorbeeld  peper-
munt voor een frisse adem of fruit en
natuurlijk suiker.

Of zoetstof, want veel kauwgom is 
tegenwoordig suikervrij. Suiker is
namelijk slecht voor je tanden.

Het kauwen van suikervrije kauwgom is 
zelfs goed voor je tanden. Doordat je kauwt 
krijg je veel speeksel in je mond en speeksel 
is de beste bescherming tegen gaatjes!

Wat moet je doen?
- Haal drie stukjes bubbelgum uit de verpakking.
- Leg ze op de weegschaal.
- Noteer het gewicht.
- Doe de stukjes bubbelgum in je mond.
- Kauw 10 minuten.
- Weeg de stukjes bubbelgum nog een keer.

Wegen de kauwgompjes 
nu meer of minder dan voor 
het kauwen?

Wil je weten wat er gebeurt? Surf dan naar 
www.c3.nl/kids en kijk onder proefjes.

De plaatjes laten zien hoe kauwgom wordt 
gemaakt in de fabriek. De plaatjes staan 
alleen nog niet in de goede volgorde! 
Zet de plaatjes met behulp van onderstaande 
tekst in de juiste volgorde.  Als de plaatjes in de 
goede volgorde staan vormen de letters bij 
de plaatjes een woord. 
Dat is de oplossing van de puzzel.

Het maken van kauwgom
Het rubber wordt eerst gesmolten en na het 
smelten wordt er smaakstof bij gedaan. Om alles 
goed te mengen wordt het goed door elkaar 
gekneed. Daarna wordt het mengsel verdeeld 
in kleinere porties (broodjes) en platgewalst. 
Nu worden er kleine stukjes kauwgom uit de 
platte broodjes gesneden. Tot slot wordt er een 
glanslaagje op de kauwgompjes gespoten en 
worden ze ingepakt.      

Stuur de oplossing met je naam, adres en leeftijd naar  expeditionchemistry@c3.nl. 
Alle inzendingen met de juiste oplossing maken kans op een kwartetspel.
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Het proefje: 

Wat heb je nodig?
Pakje bubbelgum 
Keukenweegschaal
of een brievenweger

Als je kauwgom op je kleren 
krijgt, kun je je vieze 
kledingstuk het beste in 
de vriezer leggen. 
Na een nachtje in de vriezer, 
krab je de kauwgom zo van 
je kleren af!

Oplossing:

Wist 
je dat kauwgom en 

bubbelgum niet hetzelfde zijn? 
Op gewone kauwgom kun je 

goed kauwen, maar je kunt er geen 
goede bellen mee blazen. 

Voor bubbelgum wordt daarom in 
het laboratorium een speciaal soort 

rubber gemaakt, waarmee je 
wel goede bellen 

kunt blazen.
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