
FÄRGA ÄGGEN NATURLIGT

I kylen och skafferiet hittar du massor av råvaror 
som du kan använda för att sätta färg på påsken. 
 
Färga genom att: 
1. Koka äggen.
2. Ta fram en ny gryta. Häll i 5 dl vatten, 1 tsk 
    salt och lägg i råvaran som ger önskad färg.  
    Ta 3-5 teskedar av torra råvaror eller ca 3   
    nävar av färska råvaror. 
3. Koka i 2-10 min (torra råvaror tar kortare tid).
4. Ta av från plattan och låt vila i 20 min.  
    Sila sedan av.
5. Tillsätt en skvätt vinäger och lägg i de kokta  
    äggen. Låt äggen ligga i färgbadet tills de har  
    fått den färg du vill ha.

Gurkmeja = Gult. Rödbeta = Rött. Hallon = Ljus-
rosa. Pulverkaffe = Chokladbrun. Blåbär = Violett.  
Rödkål = Blå. Grönt te = Grönbrun. 

FÖRODLA 

PÅ PÅSKEN FÅR MAN LEKA MED MATEN 

Letar du efter ett kreativt upplägg till påskbordet? 

Ägg kan ätas och serveras på många sätt.  
Det du behöver för att tillverka dessa ägg-möss 
är att:

1. Koka ägg och skär dem i halvor. 
2. Använd rädisor för att mössen ska höra och  
    svartpepparkorn för att mössen ska se.

ENHÖRNINGAR ELLER MINIONER  
– VILKEN FIGUR ÄR DIN FAVORIT?

Ha med din favoritfigur på påskbuffén! Vill du 
spara den till nästa år kan du blåsa ur ägget innan 
du börjar kreera.  
 
Blås ur ägget genom att: 
1. Göra två små hål i varsin ände. 
2. Blås allt vad du har genom ett av hålen tills 
    innehållet kommer ut på andra sidan. 
3. Nu är det bara att börja skapa. 
Här har vi rullat guldpapper till ett horn, klistrat 
fast färdiga ögon och knutit ett tunt tygband som 
rosett. Succé!

Återanvänd både äggskal och kartongen. Snyggt, praktiskt och smart!
Visste du att äggskal innehåller både kalk och mineraler som många växter mår bra av?  
Därför kan du enkelt göra din egen kalkrika jord genom att krossa äggskal och blanda i rabatten.

PÅSKIG VAS

Äggskal passar alldeles utmärkt som vas till 
vårens fina blomster. 

Kul för 
barnen!

barnens favorit?

Gör matbordet mer lekfullt med små figurer och 
djur. Det är kul för både vuxna och barn, och 
det är bara fantasin som sätter gränser. Här har 
vi försökt oss på en påskhare. Vad tycker du att 
det liknar? 

Gör såhär: 
Börja med att koka ägg. Halvera sedan äggen 
och skär ut öron av den ena delen. Öronen 
fäster du med tandpetare. Sätt kryddnejlikor 
som ögon, en paprikabit som nos och gräslök 
som morrhår. Klar! 

Påskpyssel för hela familjen 


