
Maak de mooiste “ instant 

cappuccino” 

 

Onderzoeksvraag 

Op welke manier kan je het best cappuccino nabootsen met de gegeven 

chemische stoffen?  
 

Voorbereiding 

Begrippen als achtergrond voor experiment 

 

- Endo – exoenergetische reacties 

- Redoxreactie  

 

Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

- Bekerglas 250 ml 

- Spatel 
 
Stoffen: 

- KMnO4 

- H2O2 30 % (5 ml)  

- vloeibaar detergent 

 
 

Opstelling (foto) 

 

 
 

 

 

Veiligheid 



Etiketten 
 
 

Kaliumpermanganaat 
KMnO4  

    

Gevaar CAS 7722-64-7 
H 272-302-410 P 210-273-301+312 

  

Waterstofperoxide 
H2O2  

    

Gevaar CAS 7722-84-1 
H 271-332-302-314 P 221-280.1+3-303+361+353-
305+351+338-312 
  

 

 

 

H/P zinnen 

 

KMnO4: 

H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. 

H302: Schadelijk bij inslikken.  

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. 

P273: Voorkom lozing in het milieu.  

P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts  

                    raadplegen. 

 

H2O2: 

H 271: Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. 

H332: Schadelijk bij inademing. 

H302: Schadelijk bij inslikken. 

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

 

P 221: Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden. 

P280.1+3-303+361+353: Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ  

                                             CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 

kleding  

                                             onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  

                             gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen 

verwijderen.  

                             Blijven spoelen. 

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

 

 

 

WGK code 



 

KMnO4 : 

3: zeer vervuilend 

 

H2O2 : 

1: licht vervuilend 

 

COS brochure 

Voorzichtig omgaan met H2O2 30 %  bleekmiddel 

 
 

 

 Uitvoeren 

Werkwijze 

 

- Voeg 20 ml waterstofperoxide in een bekerglas.  

- Voeg hierbij een hoeveelheid detergent, en meng goed. Doe dan een lepeltje 

kaliumpermanganaat in het bekerglas.  

 

Waarneming 

 

Het mengsel zal een witte schuim worden, die langzaam aan naar boven stijgt. Bovenop de 

schuim zien we de bruine kaliumpermanganaat kristallen die zorgen voor het bovenste 

laagje van de cappuccino.   

 

 

Reflecteren 
Optredende reacties 

2 KMnO4 + 3 H2O2 → 2 MnO2 + 2 KOH + 2 H2O + 3 O2 

 
 

 

 

 

Besluit 

Exotherme reactie waarbij het detergent zorgt voor het schuim. De 

kaliumpermanganaat kristallen blijven op het schuim drijven en zorgen voor 

het bovenste laagje van de cappuccino.  
 

Koppeling aan leerplan/nen 

Chemie 2de graad:  

 

5.2 tweede leerjaar van de tweede graad 

5.2.3 Belangrijke reactiesoorten 

5.2.3.3 Elektronenoverdrachtreacties 

 



B76: De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 
verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en 

elektronenoverdracht voor:  verbrandingsreacties; C16 42 2de graad aso 
Wetenschappen D/2012/7841/063 Sportwetenschappen, Wetenschappen-

topsport Chemie  synthesereacties met enkelvoudige stoffen;  analysereacties 
(ontleding) van binaire stoffen. 

 

 

Bronnen 

 

Film  

http://www.instructables.com/id/quotInstant-Cappuccinoquot-with-Hydrogen-perox/ 
 

 

Tips and tricks 
Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

- Je kan experimenteren met verschillende soorten detergent om zo het beste 

resultaat te verkrijgen.  

 
Het detergent dat het beste werkt is everyday citroen. 

- Je kan de leerlingen de mooiste cappuccino laten maken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instructables.com/id/quotInstant-Cappuccinoquot-with-Hydrogen-perox/

