
Verse of oude melk 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe weet je of de melk vers of oud is? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Zuren, basen, zuur-base-indicator 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 3 proefbuisjes 

 Reageerbuisrekje 

 4 pipetten 

 Een spatel 

 Een ballon 
Stoffen: 

 Verse volle melk 

 Oude volle melk (ongeveer 1 week oud) 

 Ethanol 99% 

 Alizarine 

 

c. Opstelling (foto) 

 

 
 

 

d. Veiligheid 

i. Etiketten 

 



Alizarine 
  

  

CAS 

72-48-0 
Waarschuwing 

H 302-319  Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P 305+351+338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

WGK 3 Mr: 240,22 Mijn instelling  

 

 

Ethanol 
CH3CH2OH  

  

CAS 

64-17-5 
Gevaar 

H 225  Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
P 210  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. 

WGK 1 Mr: 46,07 Mijn instelling  

 

 

 

ii. H/P zinnen 

Alizarin: H302-319, P305 + P351 + P338 

Ethanol: H225, P210 

 

iii. WGK code 

Alizarin: 3, zeer vervuilend 

Ethanol: 1, licht vervuilend 

 

iv. COS brochure 

Alizarin: 

/ 

Ethanol: 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Doe  4ml ethanol in een van de proefbuizen met behulp van een pipet met ballon. 

2. Doe er een klein spatelpuntje alizarine bij zodat alle alizarine oplost in de ethanol. 



3. Verdeel de oplossing in de twee overige proefbuizen met behulp van een pipet 

met ballon. 

4. Voeg in de ene proefbuis 2ml verse melk en in de andere 2ml oude melk toe met 

behulp van een pipet met ballon. 

5. Schut lichtjes met de gevulde proefbuizen. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

 

De ethanol met alizarine is verdeeld over twee proefbuizen. 

 
 

De melk is toegevoegd is de twee proefbuizen. 

Het mengsel in de proefbuis met de verse melk (links) lijkt iets donkerder dan het mengsel 

met de oude melk. De verse melk (links) zou een violet-bruine kleur moeten aannemen en 

de oude melk (rechts) bruin-geel. 

    
 

 

 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 



 
Formule alizarine met een pKa van 6,94 

 

 

 

b. Besluit 

Alizarine werkt als indicator voor zuren en basen. In een basisch milieu kleurt het blauw-

violet, in een zuur milieu geel. Verse melk is met andere woorden eerder neutraal terwijl 

oude melk zuurder is. 

Het ethanol werkt coagulerend. De emulgerende werking van het caseïne-eiwit wordt 

beïnvloed doordat ethanol watermoleculen gaat onttrekken, zodat de oplosbaarheid van 

het caseïne vermindert. 

In zuur milieu (oude melk) is de emulgerende werking van het caseïne reeds afgezwakt, 

gecombineerd met het ethanol gaat de oude melk eerder coaguleren (uitzouten) dan de 

verse melk. 

pH verse melk rond 6,4-6,6. Oudere melk heeft een lagere pH (5 of lager) afhankelijk onder 

andere door de verzurende werking van micro-organismen (omzetting van lactose tot 

melkzuur). 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen) 

‡5.2.1.2 - B35 Anorganische samengestelde stoffen - Methoden aangeven om de pH van 

een oplossing te bepalen. 



‡5.2.3.1 - B45 Classificatie van reacties - Aan de hand van waarnemingen een chemische 

reactie classificeren als neerslag-, gasont-wikkelings- of neutralisatiereactie. 

 

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen) 

‡5.2.1.2 - B48  Anorganische samengestelde stoffen - Stoffen in stofklassen classificeren 

op basis van waargenomen analoge stofeigenschappen. 

‡5.2.1.2 - B53 Anorganische samengestelde stoffen  - Methoden aangeven om de pH van 

een oplossing te bepalen. 

‡5.2.1.2 - B54 Anorganische samengestelde stoffen  - Algemene reactiepatronen 

herkennen in en toepassen op voorbeelden uit het dagelijkse leven van: 

ì                                                          reacties van metalen en/of niet-metalen met dizuurstof; 

ì                                                          zuur-base-gedrag van niet-metaal- en metaaloxiden in 

water; 

ì                                                          reacties van zuren met hydroxiden. 

‡5.2.3.1 - B70 Classificatie van reacties - Aan de hand van experimentele waarnemingen 

een chemische reactie classificeren als neer-slag-, gasontwikkelings- of 

neutralisatiereactie. 

‡5.2.3.1 - B75 Classificatie van reacties - Het elektrisch geleidingsvermogen en/of het pH-

verloop van ionenuitwisselingsreacties experi-menteel onderzoeken en de resultaten 

kwalitatief interpreteren in functie van aard en concen-tratie aan ionen. 

 

LP Sociale en technische wetenschappen 2e gr TSO VVKSO 

‡LPDS 78 - Oxiden, zuren, hydroxiden en zouten definiëren op basis van hun samenstelling 

en hun onderling verband in een schema weergeven. 

 

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen) 

‡5.2.5.1 U8 - De werking van een zuur-base-indicator verklaren. 

 

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO 

‡B36 - De typische kleur van indicatoren als fenolftaleïne, lakmoes of methyloranje in zuur 

en basisch midden interpreteren. 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

5. http://www.chids.de/dachs/expvortr/679Milch_Hildebrand.doc  
6. http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Saeuregrad.pdf 
7. http://home.snafu.de/helmert/Milch/Materialien_Downloads/experimentiermap

pe_milch.pdf  

 

i. Film  

 

 

8. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Je kan dit proefje ook uitvoeren zonder alizarine. Dan bekom je het volgende resultaat: 

 

http://www.chids.de/dachs/expvortr/679Milch_Hildebrand.doc
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Saeuregrad.pdf
http://home.snafu.de/helmert/Milch/Materialien_Downloads/experimentiermappe_milch.pdf
http://home.snafu.de/helmert/Milch/Materialien_Downloads/experimentiermappe_milch.pdf


Een alternatieve proef 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


