
Arrautza biluziak 
Telebistako sukaldariek beti esaten dute “hemen dago lehen prestatu 
dudan hau”, prestatze-denbora luzeak saihesteko. Esperimentu hau ikusleen 
aurrean egin nahi baduzu, zuk ere gauza bera egin beharko zenuke, prestatze-
lanetarako bi egun oso behar baitira. (Eta egun bat edo bi gehiago behar 
dira benetako “ordaina” jasotzeko.) Esperimentuaren errezetan bi arrautza 
aipatzen dira, baina, egia esan, bakarra behar da. Bigarrena gorde badaezpada, 
arrautza “biluzi” hauen oskolak oso ahulak dira eta.

BEHARKO DUZU
• 2 arrautza
• 1 litro ozpin
• 150 ml arto-ziropa
• Egurrezko koilara bat 
• Kafe-katilu bat
• 1 L-ko plastikozko nahaste-ontzi estalkidun bat

METODOA
1.  Ipini bi arrautzak nahaste-ontzian. Estali 

ozpinez, ipini estalkia ontziari eta gorde 
hozkailuan.

2.  24 orduren ostean, kendu ozpina kontu 
handiz (oskolak ia janda dagoela emango du). 
Jarri ozpinetan berriro, 
beste 24 orduz.

3.  Une horretan (48 ordu 
igaro dira hasieratik), 
atera arrautzak 
egurrezko koilararekin, 
kendu ozpina eta utzi alde batera. Bota 
ozpina.
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4.  Erakutsi ikusleei arrautzetako bat, 
egurrezko koilaran kontu handiz 
jarrita, eta ipini kafe-katiluan. Estali 
arto-ziropaz.

5.  Beste 24 ordu igaro ondoren, atera 
arrautza eta ikusi nola bigundu den.

6.  Bota arto-ziropa, garbitu katilua eta 
ipini berriro arrautza barruan; oraingo 
honetan, estali urez.

7.  24 orduren ostean (48 ordu 
hirugarren urratsetik, 4 egun 
hasieratik) arrautzak osasuntsuago 
dirudiela ikusiko duzu.

ZIENTZIA-AITZAKIA
Esperimentu honetan kimikarekin zerikusia duten hainbat gauza gertatu 
dira. Oskola kendu eta arrautzak “biluzteko”, ozpinetan sartu zenituen. 
Ozpinaren azido azetikoak oskolaren sodio eta kaltzio karbonatozko 
kristalak jan zituen, eta arrautza inguratzen duen goma-antzeko mintza 
bakarrik geratu zen. Mintza apur bat iragazkorra da, eta, mintza horretan 
barrena, ura kontzentrazio handiagoko eremu batetik (adibidez, 
zuringoaren % 90 ura da) kontzentrazio txikiagoko beste eremu batera (arto-
ziroparen % 25 ura da) pasa daiteke. Kafe-katiluan arto-ziroparen ordez ura 
jartzean, prozesua alderantzikatzen ari gara.

KONTUZ!
Osagaiak ez dira arriskutsuak; beraz, aholku nagusia da oskola disolbatu 
ondoren arrautzak kontu handiz erabiltzea. Mintzak barrukoari ozta-
ozta eusten dio; horregatik, badaezpada ere, beste arrautza bat izateko 
gomendatzen dugu.
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Epe luzea  
Egun osoa edo 

gehiago




