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Temat dnia – Pisanki, kraszanki, jajka malowane 

1. Naturalne barwienie jajek – eksperymenty w kuchni

Barwienie jajek cebulą:

Obierz cebulę i  wrzuć łupiny do garnka. Następnie zalej  je wodą i  dodaj  2 łyżki  octu.
Włóż  do  wody  surowe  jajko  i  gotuj  przez  kilka  minut.  Najlepsze  efekty  kolorystyczne
otrzymamy  na  białych  jajkach.  Łupiny  cebuli  pozwalają  uzyskać  odcienie  brązu,
pomarańczu i żółci.

Barwienie jajek burakiem:

Wrzuć do garnka pokrojonego buraka i dodaj trochę wody oraz 2 łyżki octu. Gotuj jajka
w soku z buraków przez kilkanaście minut od momentu zagotowania. Jajka pozostawiamy
w  barwiącym  roztworze  z  dodatkiem  dwóch  łyżek  octu  do  momentu  uzyskania
pożądanego koloru. Pisanki będą miały bardziej intensywny kolor jeśli pozostaną w wodzie
na kilka godzin lub całą noc. Burak pozwala uzyskać odcienie różu, purpury i głębokiej
czerwieni.

Barwienie jajek czerwoną kapustą:

Pokrój  czerwoną kapustę,  wrzuć do garnka,  zalej  wodą i  dodaj  dwie łyżki  octu.  Gotuj
wywar około 20 minut. Następnie włóż jajka do wywaru na minimum 15 minut. Pozostaw
jajko w barwniku z dodatkiem octu do momentu uzyskania pożądanego koloru. Za pomocą
czerwonej kapusty uzyskamy kolory od błękitu, poprze turkus do granatu (w zależności
od czasu pozostawienia jajek w wywarze).

Efekt  zabarwienia  jajek  kapustą  jest  fenomenalny,  a  każda  pisanka  ma  inne  walory
kolorystyczne i subtelne przebarwienia. Aby wydobyć jeszcze bardziej głębię koloru warto
nasmarować jaja na koniec tłuszczem np.: masłem lub oliwą z oliwek.



Barwienie jajek kurkumą:

Przepiękny efekt koloru żółtego uzyskamy dzięki  kurkumie.  Wystarczy zagotować jajka
w wodzie z dodatkiem około dwóch łyżek kurkumy. Kolor jest bardzo ładny i intensywny
już po kilkunastu minutach.

2. „Wielkanocne jaja” -  porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych - kraszanek,
pisanek, wydmuszek.

KRASZANKI – inaczej zwane „drapankami” 



PISANKI – ozdabiane woskiem, barwione i dekorowane na różne sposoby

WYDMUSZKI – pisanki ażurowe
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