Äggspecial
med Navet
D

å har det blivit påsk i år igen och en del av
oss får lite extra ledigt och många fixar till
lite extra festlig mat! Det vanligaste inslaget i
påskmaten i Sverige är utan tvekan ägg! Bara
under påskaftonskvällen går det åt sex miljoner
ägg i timmen!!! Oavsett om du tycker ägg är gott
eller inte så är det ändå kul att färga de ägg vi ska
äta i vackra färger. Här kan du få några tips på hur
det kan gå till!

8.

Paprika

2-3 tsk paprikapulver.
Koka i 5 min.

Måla ägg med olika färger

Rödkål

Du behöver: vita råa ägg, rödbeta, kaffepulver, rödkål,
frysta blåbär, skal från rödlök, gurkmeja, frysta hallon,
paprikapulver, vit vaxkrita, liten sil, kastrull, vatten (H2O),
hushållspapper, muggar eller glas som tål värme, tsk-mått,
12% ättika

Hallon

1 dl frysta hallon.
Koka i 10 min.

Gurkmeja

Blåbär

Rödbeta

Glad påsk!!!

4.

Rödlök

3.

1 dl frysta blåbär,
koka i 7-8 min.

Plocka gärna upp äggen med en sked efter
några timmar och kontrollera om de har fått
den färg du vill ha. När de är klara – torka av
och ÄT. Alla dina färgningar är helt ätbara!

2-3 tsk gurkmejapulver.
Koka i 5 min.

2 dl rödkål i små
bitar.
Koka i 15 min.

2.

Gör så här:
Paprika (orange ägg)
1. Koka äggen till hårdkokt konsistens i kastrullen, ca 10 min.
tsk paprikapulver. Koka i 5
Kyl i kallvatten och torka av. Lägg på2-3
hushållspapper.
min.
2. Rita olika mönster med en vit vaxkrita på äggen.
Experimentera gärna med olika mönster. Det kan vara lite
klurigt att se var man har ritat, men övning
ger(lilablått
färdighet. ägg)
Rödkål
3. Koka upp 2,5 dl vatten och lägg i ett av de material du vill
2 dl rödkål i små bitar. Koka i
använda (t ex gurkmeja, rödkål…). Låt koka tills färgen syns
min.du väljer).
tydligt i vattnet (2-20 min beroende 15
på vilken
4. Sila av de fasta delarna.
5. Häll 1 tsk ättika i muggarna/glasen.
Blåbär (blått ägg åt det lila
6. Fyll på med färglösningen.
hållet, Pantone…..vågar inte
7. Lägg i ett ägg i varje och låt stå – minst ett par timmar och
gärna över natten i kylskåpet.

7.

6.

1.

Skär en rödbeta
i små bitar.
Koka i 15 min.

Peta bort det yttre
skalet från några rödlökar.
Koka i 15 min.

Kaffe

5.

3 msk kaffepulver,
koka i 5 min.
And next time - May the fourth be with you...

