
Påskpyssel för stora och små

Servera  
äggfigurer 
till påsk
Ett enkelt sätt att piffa 
upp påskbordet – gör 
egna ätbara figurer av 
ägg. Använd till exempel 
russin till nos och ögon.

pyssla egna äggkoppar av äggkartong
En äggkartong funkar utmärkt att pyssla äggkoppar av eftersom  
kartongen är redan formad efter äggen. Vill du också göra egna? 
Klicka här för att komma till en steg-för-steg beskrivning.   

Nu kommer påsken som vi traditionellt firar med massor av ägg. Påskafton infaller  
lördagen den 16 april 2022 och då kulminerar äggätandet, äggpysslet och ägglekarna. 
Här hittar du fakta, kuriosa och tips kring svenska ägg.   

Måla ägg 
– en konst
Att måla ägg är en 
stor konstform i delar 
av Central- och Öst-
europa. Traditionen här-
stammar från gammal 
kristen sed. Varför inte 
göra en äggvernissage 
hemma? Måla, färga, 
klistra… Det är bara fantasin som 
sätter stopp. Ta en bild på dina 
målade påskägg och lägg upp 
bilden på Instagram med hashtaggen  
#målaäggipåsk. Hur många fina äggbilder  
får vi ihop tillsammans?

Färga ägg när du kokar dem
Du kan färga äggen naturligt under 
kokningen. Skalet får fin färg om 
ägget kokas tillsammans med till 
exempel lökskal, kål, rödbetor,  
kaffe eller gurkmeja.
Gurkmeja = Gult
Rödbeta = Rött
Hallon = Ljusrosa
Blåbär = Violett
Rödlök = Blå
Grönt te = Grönbrun
Pulverkaffe = Chokladbrun

Leta påskägg
I vissa familjer gömmer 
man påskäggen och 
barnen får leta efter dem. 
Förr i tiden sa man att det 
var påskharen som kommit 
med och gömt påskäggen. 
Den myten uppstod i 
Tyskland under 1600-talet 
och anammades i Sverige 
under slutet av 1800-talet. 

På svenskaagg.se hittar du mer tips och inspiration. Följ oss på  och  @svenskaagg

Påsk-
pyssel 

Tipspromenad 
med äggklurigheter

Passa på att göra en tips-
promenad med äggfakta! 
Du hittar tipspromenadens 

alla äggfrågor här. 

https://www.svenskaagg.se/attachments/92/3247.pdf
https://www.svenskaagg.se/?p=19766&m=3623
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 Ägg- och påskfakta 2022

Visste du att:
Märkningen ”Från Sverige” och 
den Rosa checken på ägget 
garanterar att äggproduktionen 
har världens bästa djurvälfärd, 
livsmedelssäkerhet, smittskydd och 
produktkvalitet. 

Vitaminboost och proteinbomb
Ägg är ett superlivsmedel och 
innehåller nästan alla näringsämnen 
som vi människor behöver för att 
växa och må bra. Förutom fullgoda 
proteiner och viktiga fettsyror finns 
merparten av alla vitaminer, mine-
raler och antioxidanter i ägg. Det 
enda som saknas i ägg är vitamin 
C och kolhydrater. Dessutom har 
ägg en extra effektiv form av  
D-vitamin, vilken har visat sig ha 
fem gånger så hög aktivitet jämfört 
med det D-vitamin (D3) som ofta 
anges i livsmedel.

I Mexiko äter man mest  
ägg i världen
Mexiko har världens högsta 
äggkonsumtion med 368 ägg per 
person och år och Sverige ligger 
någonstans i mitten med omkring 
235 ägg per person och år.

Ägget är en påskfavorit – under påskveckan äts 
cirka 4 000 ton ägg i Sverige. 

Så många ägg äter 
svenskarna i genomsnitt  

i veckan. 

78
78 procent tycker att 
det är ett måste att 

alltid ha ägg hemma. 

5,3

Klimatsmart råvara
Svenska ägg har grönt ljus från Världsnatur -
fonden (WWF) och klassas därmed som 
klimatsmart råvara. Den svenska äggpro-
duktionen har sänkt sitt klimatavtryck med 
hela 25 procent på drygt 10 år. Andelen 
soja i hönans foder har minskat med cirka 
10 procent och har till stor del ersatts med 
foder som raps- och solroskaka, som  
produceras på närmare håll än soja.

Högt näringsinnehåll och  

lågt klimatavtr yck
En nyligen genomförd livscykel-

analys visar att ägg både har 
ett lågt klimatavtryck och ett 

högt näringsdensitetsindex. Det 
betyder mycket näring till ett 

lågt klimatavtryck.

På svenskaagg.se hittar du mer tips och inspiration. Följ oss på  och  @svenskaagg


