På loftet sidder nissen
Nisser elsker risengrød med kanelsukker på. Kanel er knust bark fra kaneltræer, der vokser i Sri Lanka.
Smagen skyldes forskellige stoffer, men primært kanelaldehyd, som ses på figuren herunder.

1. Sæt ring om aldehyd-gruppen i kanelaldehyd.
2. Tegn strukturen af den alkohol, som kanelaldehyd kan reduceres til.
3. Tegn strukturen af den carboxylsyre, som kanelaldehyd kan oxideres til.

Kanelaldehyd mistænkes for at være kræftfremkaldende, hvis man spiser for meget af det. Nisser skal
derfor dosere det med måde. Nisserne kan dog til dels tisse det ud, hvis det altså først oxideres.
4. Opskriv reaktionen for mild oxidation af kanelaldehyd med Tollen’s reagens.
5. Hvorfor mon det skal oxideres før det kan udskilles med urinen?
Hvis en nisse er bange for at have fået for meget kanel, men alligevel har lyst til risengrød, kan det være en
fordel at lave risengrøden om til risalamande. Her skal der anvendes fløde og mandler. Hvis nissen ikke har
råd til mandler, kan han vælge at tilsætte lidt mandelessens i stedet. Mandelessens består af stoffet
benzaldehyd, og strukturen af det stof ses herunder. Risalamanden skal også tilsættes vanilje - god vanilje
koster ligeledes mange penge, men så kan man anvende det kunstigt fremstillede vanillin i stedet.
Strukturen af vanillin ses også herunder.
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6. Gør reaktionsskemaet herunder for oxidation af benzylalkohol til benzaldehyd færdigt (sur væske).

7. Hvordan kan nissen afgøre om benzylalkohol er en primær eller sekundær alkohol?
Nisser kan også rigtig godt lide julesmåkager med ingefærsmag.

Kilde: https://www.facebook.com/UNG.KEMI/photos/pb.158792497596805.2207520000.1475238585./788959307913451/?type=3&theater

Når nissen har fået for meget julemad putter han ingefær i sin te og spiser et par blommer. Ingefær tager
kvalmen og blommerne indeholder sorbitol, der
hjælper mod forstoppelse.
8. Hvilke funktionelle grupper indeholder
stoffet zingiberene?

9. Hvilke funktionelle grupper indeholder
stoffet 6-gingerol?

10. Hvilke funktionelle grupper indeholder
sorbitol?

Kilde: http://www.compoundchem.com/2015/09/01/plums-prunes/

Hvis man gerne vil tiltrække nisser kan man hænge en appelsin pyntet med nelliker op.
Duften er uimodståelig - måske fordi der er mange mulige medicinske anvendelser, og
en nisse kan jo ikke bare lige gå til lægen, hvis han er blevet syg. Læs mere om nelliker
(cloves) herunder.

11. Hvilken stofklasse tilhører stoffet heptan-2-on?

12. Tegn strukturen af den tilsvarende alkohol, som heptan-2-on kan reduceres til.

13. Kan heptan-2-on videreoxideres til heptansyre?

14. Hvis nissen skulle få lyst til at pynte op med sølvskinnende julekugler, hvordan kunne han så lave
dem selv?

