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Quin colorant alimentari fem servir? 

 
Us agrada la cuina? Suposeu que heu de preparar un menú on el color sigui 
el protagonista. Disposeu de dos tipus de colorants alimentaris. Els colorants 
que anomenarem del tipus A són adequats per donar color a l’aigua, mentre 
que els colorants de tipus B serveixen per donar color als greixos com per 
exemple l’oli d’oliva. 
 
Volem preparar dues salses acolorides, una a partir de crema de llet i una 
altra de mantega.  
 

• Quin tipus de colorant escolliríeu per preparar la salsa de mantega? 
Per què? 

 
 

• Quin tipus de colorant escolliríeu per preparar la salsa de crema de 
llet? Per què? 

 
 
Possiblement heu pensat que el millor seria provar-ho.  
Us proposem realitzar un experiment amb diversos productes alimentaris 
com la llet, la mantega, la margarina, la maionesa, la crema de llet i el 
iogurt líquid, per tal d’esbrinar si tenen un comportament més similar al de 
l’aigua o al de l’oli quan hi afegim un colorant. 
 
Per realitzar l’experiment disposeu d’un full de plàstic transparent, un full 
de paper blanc, palets de plàstic dels de remenar el cafè, bastonets per 
netejar les orelles, comptagotes de plàstic, les mostres de productes 
alimentaris inclòs l’oli, l’aigua i uns quants colorants. 
 

• Com podríeu saber si els colorants són del tipus A o B? 
 
 
 

• Com podríeu saber si els productes alimentaris que teniu es tenyeixen 
de manera similar a com ho fa l’oli o bé de manera similar a com ho 
fa l’aigua? 

 
 
 
Discutiu en petit grup el procediment experimental en detall que podríeu 
seguir per esbrinar si una mostra s’acoloreix amb un tipus o un altre de 
colorant.  
Escriviu com utilitzaríeu el material que teniu a l’abast i els passos que 
seguiríeu en la vostra recerca experimental.  
Alerta! No comenceu a experimentar fins a la posada en comú a nivell de 
classe. Cal tenir presents alguns aspectes manipulatius abans de 
l’experimentació. 
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Una vegada feta l’experimentació, anoteu els resultats de les vostres 
observacions indicant si un determinat colorant acoloreix o no la mostra en 
qüestió. Podeu escriure: 
S acoloreix la mostra i  N no acoloreix la mostra. 
Podeu utilitzar el full blanc de sota el full transparent per anotar les vostres 
observacions (S/N) o bé construir una taula per anotar els resultats.  
 

• Quins productes alimentaris s’han comportat de manera més similar a 
l’oli que a l’aigua? 

 
 
 

• Quins productes alimentaris s’han comportat de manera més similar a 
l’aigua  que a l’oli? 

 
 
 
Intenteu ara, a partir dels resultats de l’experimentació, donar resposta a la 
situació problema inicial. 
 
 

• Quin/s colorant/s serien adequats per preparar una salsa de mantega? 
Per què? 

 
• Quin/s colorant/s serien adequats per preparar una salsa de crema de 

llet? Per què? 
 
 
 
 
- Interpreteu els resultats de l’experiment en base al model d’emulsions 
d’aigua en oli i d’oli en aigua i les propietats de les substàncies pel que fa al 
seu comportament davant l’oli o l’aigua.  
 
 
- Presenteu les vostres explicacions en forma de dibuix indicant que 
representa cadascuna de les parts representades. 
 
 
 
- Compareu els vostres dibuixos amb la resta de companys del grup i 
elaboreu una explicació i dibuix que presentareu a la resta de la classe. 
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