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Värmande nyhet i höstmörkret – Bli glad av genomhet dryck
Två forskare i Arkansas, USA, har funnit att riktigt genomhet
tomatsoppa gör folk på mycket bättre humör än när tomatsoppan
är ljummen eller rumstempererad. Undersökningen, som
genomfördes av Han-Seok Seo och Asmita Singh, gick till så att
tomatsoppa serverades vid 25°, 40°, 55° och 70° C. I samband
med att försökspersonerna drack soppan fick de med utvalda ord
beskriva hur man kände sig. 70° respektive 55° fick mest
positiva känslor.
Andra forskare har tidigare gjort liknande temperatur-studier
med kaffe och te. Riktigt varmt kaffe ger gladare upplevelse
än när kaffet är ljummet.
Forskaren Baoqing Zeng i Kina har dessutom konstaterat att
smakupplevelsen blir mindre positiv när man värmt vatten till
kaffe/te i mikron än när man kokar vattnet på spisen eller i
en vattenkokare. Mikrovågsugnen värmer inte vattnet lika
effektivt och jämnt som vatten kokat på spisen och i
vattenkokaren. På spisen/i vattenkokaren håller allt vatten i
princip samma temperatur därför att vattenmolekylerna i botten
nära värmekällan trycks upp i en kolumn upp mot ytan och
rörelsen tvingar ned det kalla vattnet nedför sidorna och ned

till botten där vattnet får kontakt med värmekällan och på så
sätt värms allt upp samtidigt. I mikrovågsugnen värms sidorna
och toppen av kärlet upp men inte botten vilket medför att
vattentemperaturen inte blir jämnt fördelat över hela vattnet.
Så när vattnet i mikrovågsugnen börjar koka så håller det 100
gr enbart på ytan medan det längre ned är kallare. Även om du
häller över vattnet i olika behållare och värmer fler gånger
så uppnår du inte samma jämna distribution av temperatur som
när du kokar på spisen/ i vattenkokare.

Gratis deltagande! – Dags anmäla till digitala Forum för
Giftfri miljö 12 november
Det är hög tid att anmäla sig till konferensen ” Forum för
Giftfri miljö” som Kemikalieinspektionen, KemI anordnar. I år
har alla chans att vara med eftersom den sänds digitalt.
Annars brukar den vara fullbokad vid det här laget.
Konferensen är dessutom gratis!
Temat är ”Lär dig byta ut farliga ämnen” och konferensen
kommer behandla områden som: Vilka lagar som gäller,
affärsnyttan med att byta ut farliga ämnen och visa lärande
exempel från olika delar av samhället.
På eftermiddagen vid 14:30 går en session under namnet: Vilka
ämnen ska jag byta ut och var hittar jag alternativ? I
workshop 1 deltar Amit Paul, VD Paxymer AB och berättar om
erfarenheter av substitution och verktygen
Marketplace. Klicka på länken och anmäl dig!
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Gensaxen – glädjande Nobelpris i kemi!
Det
är
fantastiskt
att
enbart
åtta
år
efter
upptäckt/utveckling få det prestigefyllda Nobelpriset och det
är glädjande att två kvinnor får dela på årets Nobelpris i
kemi.
Crispr/Cas är ett molykylärt maskineri som bl a finns i vissa
bakterier och det klipper sönder virus dna. Denna ”naturliga”

gensax har utvecklats av pristagarna Emmanuelle Charpentier
och Jennifer A Doudna, vilket gör att man med hög precision
kan styra mot den dna-molekyl man önskar och oskadliggöra
eller byta ut gener. Redan nu har man kunnat framställa grödor
som kan motstå torka, skadedjur och mögel. Inom medicinen gör
man kliniska prövningar av nya behandlingar mot cancer.
Drömmen är att kunna bota svåra genetiska sjukdomar och det
verkar inte vara långt borta.

Ny databas av yttersta vikt
Den 28 oktober lanserades den nya databasen SCIP ”Substances
of Concern In articles as such or in complex objects:
Products”, som ger information om SVHC ”substances of very
high concern”.
SCIP kommer att underlätta kontrollen av farliga ämnen, även
när produkter ska kasseras, så att säker hantering av material
kan
ske.
Databasen
är
tillgänglig
avfallsanläggningar som konsumenter.

för
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Den 19 november ges ett webinarium kring SCIP. Läs mer och ta
del av de olika verktygen direkt från ECHAs hemsida för att
kunna registrera:

FNs miljöprogram på agendan i februari 2021
Var tredje år samlas FNs miljöförsamling och tar upp aktuella
policyfrågor och andra angelägna frågor inom miljön. I
februari 2021 planeras det 5:e UNEA-mötet och punkter på
dagordningen är:
chemicals in products;
endocrine disrupting chemicals;
environmentally persistent pharmaceutical pollutants;
hazardous substances in the life cycle of electrical and
electronic products;
highly hazardous pesticides;

lead in paint;
nanotechnology
and
manufactured
(nanomaterials); and
per- and polyfluoroalkyl substances.

nanomaterials

För varje punkt noteras miljö och hälsoaspekter, gällande
lagar och förordningar granskas samt
utmaningar och
möjligheter belyses. En fråga som ska betonas är hur man bäst
kommunicera detta, speciellt till utvecklingsländer. Läs mer
Såväl EU och FN arbetar hårt för att vår miljö ska må bra. Det
kommer an på oss att vara lyhörda och följsamma i våra
verksamheter.
På PP Polymer arbetar vi med att, inom kemi och materialsidan, underlätta för våra kunder att leva upp till de
förväntningar
som
kommer
från
myndigheter
och
världsorganisationer.

