
Baileys en Tonic 

1. Onderzoeksvraag 

Welke invloed heeft Tonic op Baileys? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Zuren = Een stof dat een lage pH heeft (kleiner dan 7), en geneutraliseerd kan worden met 

een base. 

Uitvlokken van eiwitten = door de zure omgeving gaan de eiwitten met elkaar 

samenklonteren en gaan er zo vlokken ontstaan in het mengsel 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: maatbeker 250 ml 

 

Stoffen:  

 Bailey’s 10 ml (merk: Baileys)  

 Tonic (merk: EverTree) 20 ml 

 

c. Opstelling (foto) 

 
 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Meng 10 ml Baileys met 20 ml tonic 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Er ontstaat een neerslag en een schifting. 



 
 

 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

/ 

 

b. Besluit 

Het zuur  (o.a. koolzuur ) dat aanwezig is in een frisdrank reageert met caseïne. Het 

caseïne treedt op als emulgator. Door deze emulgator af te breken scheiden polaire fase 

zich van apolaire fase.  Baileys bevat room en in een zuur milieu vormt dat vlokken. Het 

zuur zorgt er ook voor dat de ‘melkcrème’ gaat schiften.Net zoals melk schift als je er 

citroensap aan toevoegt. Trouwens, als Baileys in uw maag komt, gebeurt er net hetzelfde, 

maar dan ziet u het niet en dus hebt u het nooit erg gevonden. De kinine in de tonic zit er 

voor niks tussen, want met fruitsap, limonade gebeurt hetzelfde. Als melk schift gaan 

vetdeeltjes neerslaan. 

De caseïnemoleculen zijn negatief geladen, waardoor ze elkaar afstoten in de 

vloeibare melk. Wanneer een zuurdere stof wordt toegevoegd, worden de 

caseïnemoleculen geneutraliseerd door de positieve lading van waterstofionen (H+) 

uit het zuur. De caseïne heeft een neutrale elektrische lading; het heeft zijn iso-

elektrisch punt bereikt. Hierdoor stoten de caseïnemoleculen elkaar niet langer 

af. Het toevoegen van het zuur heeft nog een ander effect. De melk, die normaal een 

pH van 6,6 heeft, komt in een zuurdere omgeving. Wanneer de pH-waarde zakt naar 

4,6 (bij een kamertemperatuur van boven de 8 graden Celsius) wordt de caseïne 

onoplosbaar en gaat ze klonteren. (Amy Brown, 2014) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Iso-elektrisch_punt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iso-elektrisch_punt


Tonic heeft een pH van rond de 2,5 en Cola rond de 3 en zijn dus in staat om de pH-

waarde van de emulsie onder de 4,6 te brengen, waardoor de emulsie opbreekt en 

gaat schiften. 

 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

 

 
 

 

 

 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

Clays, K (2013) Grondslagen van de Chemie. Leuven: Cursusdienst KULeuven 

http://users.skynet.be/kennethje/bier/3.html 

http://www.feit-of-fabel.nl/baileys.html  

 

Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=sr2c0EKVlk4 

 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Voor een betere waarneming kan je best de aantallen verdubbelen. 

 Lln moeten zelf zoeken naar de beste verhoudingen 

o Zal de proef beter of slechter gaan als de verhoudingen van tonic en 

Bailey’s gelijk zijn? (20ml/20ml) 

o Zal de proef beter of slechter gaan als de hoeveel tonic wordt verdubbeld? 

(10ml /40 ml) 

o Zal de proef beter of slechter gaan als de hoeveelheid Bailey’s groter is 

dan de hoeveelheid tonic? (30ml/20ml)  

 

http://users.skynet.be/kennethje/bier/3.html
http://www.feit-of-fabel.nl/baileys.html

