CoolSafety
Zelf blauwe meth maken met suiker

Wil jij je Breaking Bad outfit helemaal compleet maken, dan hoort daar de beroemde blauwe meth bij! In tegenstelling
tot de werkelijke crystal meth is deze versie super eenvoudig te maken. Als je suiker kan koken, kan je dit ook maken en in
ongeveer 30 minuten is het al klaar!

Benodigdheden:
•

1/2 kop water

•

3/4 kop corn syrup (Eén van de bekendste merken is Karo en wordt verkocht bij (Chinese) groothandels, sommige
reformwinkels en online of zelf te maken)

•

2 koppen kristalsuiker

•

2 tl Aroma (vloeibaar, vanille of munt)

•

Blauwe kleurstof (hemelsblauw, te koop in de supermarkt bij de bakspullen, Jamin of online)

•

snoep/suiker thermometer (te koop in de kookwinkel of online)

•

ziplock zakje

Werkwijze:

Zet eerst een bakplaat bekleed met bakpapier klaar. Doe dan in een middelgrote steelpan het water, de corn syrup en de
suiker. Plaats de pan op middelhoog vuur en roer tot de suiker is opgelost. Breng nu het geheel aan de kook en stop met
roeren, vervolgens stop je de thermometer in de pan en laat het koken totdat het 150 graden is. Let op: als het te heet wordt
gekookt wordt de kleur niet goed en als het te koud blijft wordt het snoep niet hard.
Als het snoep de juiste temperatuur heeft bereikt kan het aroma en de kleurstof toegevoegd worden. Begin met 1 druppel
kleurstof en roer heel goed door. Is de kleur dan nog niet goed, voeg dan nog een druppel toe, totdat de kleur goed is.
Giet het snoep dan op de bakplaat en kantel de bakplaat zodat het netjes verspreid wordt in een dunne laag over de
bakplaat. Laat het geheel nu afkoelen en hard worden.
Als het hard is geworden kan je net zoals Jesse Pinkman alles breken in kleine brokken. Doe alles in een ziplock zakje en je
kan cool gaan doen!

Nog geen Breaking Bad outfit in huis? Klik hier: coolsafety.nl/breaking-bad
Bron: sugarhero.com en diyprojecten.nl

