Wat zijn enzymen en waarom
zitten ze in wasmiddel?

Hoi
paps!

Vroeger deden we een beetje spuug op
vlekken om kleding weer schoon te
maken. Waarom wisten we niet. Nu weten
we dat wel! In je spuug zitten namelijk
enzymen.

In wasmiddelen zitten enzymen die helpen
bij het wassen. De enzymen zorgen ervoor
dat vlekken beter oplossen in water.
Zo worden je kleren weer schoon!

Enzymen helpen bij processen,
zoals het verteren van je eten.
Enzymen uit je spuug zorgen ervoor
dat het sneller gaat.

Enzymen worden voor heel veel dingen
gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van
kaas en het helder maken van appelsap.
Kom dan gaan we eten!

TIP

Zet
de wasmachine
nooit warmer dan 60°C.
Als je dat doet, gaan de
enzymen stuk. En je was
wordt dan niet goed
schoon!
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Wat moet je doen?
1. Laat 4 gelatineblaadjes 3 minuten weken
in koud water.
2. Doe in ieder van de theeglaasjes 2 uitgeknepen
gelatineblaadjes.
3. Giet er voorzichtig 2 eetlepels kokend water op.
4. Voeg aan één van de 2 glaasjes een theelepel
wasmiddel toe.
5. Zet beide glaasjes in de koelkast. Wacht een uur.
6. Kijk of de gelatine stevig is geworden.
Wil je weten wat er gebeurt? Surf dan naar
www.C3.nl/kids en kijk onder Proefjes.

Elk plaatje is een woord. Schrijf steeds de
letter die gezocht wordt in het vakje.
Wist je dat biologisch
actief betekent dat er
enzymen in zitten. Soms staat op
een pak wasmiddel biologisch actief.
Dat betekent eigenlijk gewoon
dat er enzymen in zitten.
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Oplossing puzzel: waspoeder
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