
Kuidas võrrelda krõpsude rasvasust?  

Videos näidatakse, kuidas võrrelda koduste vahenditega erinevate krõpsude rasvasisaldust. 

 

Kattuvus õppekavaga: Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. 

Katse kirjeldus 

“Krõpsude rasvasisalduse määramine” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Võib lahendada nii üksi kui meeskonnas. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas, õues võib tuul segada. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Nimi Kogus 

kaal (klassi peale piisab ühest) 1 

krõpsud 1 kuni mitu 

ruuduline paber 1 kuni mitu 

majapidamispaber 1 

krõpsude purustamise vahend 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Aseta ruudulisele paberile kindel kogus krõpse, mis on varasemalt valitud ning üle kaalutud. 

Krõpsud tuleb katta majapidamispaberiga ning purustada väikesteks tükkideks. Sealjuures peab 

jälgima, et krõpsud jääksid peamiselt paberi keskele. Seejärel tuleb majapidamispaber ära võtta. 

Kui osa purust selle külge jääb, tuleb krõpsud sellelt ruudulisele paberile korjata. Nüüd peab 

laskma krõpsupurul viis minutit seista. Seismise käigus imendub rasv ruudulise paberi sisse. Viie 

minuti möödudes tuleb pühkida paber krõpsudest puhtaks ning lugeda kokku rasvaste ruutude 

arv. Sama korrata teiste krõpsudega ning seejärel saab võrrelda, millised krõpsud on kõige 

rasvasemad.  

 

Võimalikult täpse tulemuse saamiseks tuleb katset korrata mitmeid kordi ning siis leida tulemuste 

keskmine. Näiteks kui tehakse viis korduskatset, siis tuleb liita viie katse tulemused omavahel 

ning jagada viiega. Samuti tuleb krõpsud võimalikult vaikseks puruks teha, et kogu rasv välja 



pääseks, ning krõpsud paberit võimalikult ühtlaselt kataks. See vähendab krõpsude asetuse rolli 

mõõtmistulemustes ja tulemused tulevad täpsemad. 

 

Tähelepanu!  

Katses ei tohiks kasutada kõrge veesisaldusega toite, kuna need märgavad paberit ning annavad 

valepositiivseid tulemusi rasvasuse kohta. 

Katse tausta selgitus  

Erinevad kartulikrõpsud on noorte seas väga populaarsed, kuid tihti ei hoomata, kui palju rasva 

üks õhuke kartulikrõpsu laast võib sisaldada. Katse aitab lihtsasti visuaalselt näidata, kui rasvased 

on kartulikrõpsud ja võimalusel võrrelda omavahel erinevaid krõpse. 

Inimese toidust peaks moodustama 25–35 protsenti erinevad rasvad, nii et kõik rasvad ei ole 

halvad. Küll aga tasuks rasvu tarbida õiges koguses ja võimalusel tuleks vältida transrasvasid. 

Need on ümbertöödeldud rasvad, millega keha midagi teha ei oska ja mis tekitavad üleliigsel 

tarbimisel pigem tervisemuresid. Transrasvad on enamasti margariinides ning tahkestatud 

taimerasvu sisaldavates toodetes. 


