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PASEN

We zijn er als de kippen bij, want
niets zo vervelend als het ei niet pelt.
Gebruik eieren van minimaal
12 tot 28 dagen oud!

Doe de fijngesneden groente naar keuze
of 2 eetlepels kurkuma in een pannetje
en giet water erover. Breng aan de kook
en laat sudderen ca 10 minuten (langer
mag zeker voor een intensere kleur).

HAGELSNOER
VLIES

KIEMSCHIJF

LUCHTKAMER

EIWIT

HAGELSNOER
DOOIER

Hoe ouder het ei, hoe beter het te pellen
is. Door de poreuze schaal komt steeds
meer lucht. Een ouder ei heeft dus een
grotere luchtkamer. We eten zelf
dagelijks een paar eieren want ze zijn
een makkelijke en snelle bron van tal
van voedingsstoffen en natuurlijk ook
erg lekker;) Na de leg zijn eieren 28
dagen houdbaar.

Zeef de vloeistof en voeg 1 eetlepel
witte azijn toe. Voeg de ongekookte
eieren toe, let op geen verse, en
breng dit weer aan de kook.
Laat de eieren in dit verfbad tussen de
6 en 15 minuten koken. Hoe langer ze
koken hoe intenser de kleur.
Haal de eieren uit het verfbad en maak
de eieren met olie of spek mooi glimmend.

Kurkuma: maakt witte eieren geel en
bruine okerkleurig ( alternatief is Als je de eieren eerst in een oude panty
goudsbloem)
stopt, met tussen de panty en het ei een
Rode uienschillen: maakt witte eieren mooi bloemblaadje, dan zie je de vorm
lavendel en bruine eieren paars van het bloemblaadje terug op het ei.
Rode kool; maakt witte blauw en bruine De verf pakt daar niet. Leuk effect!
donkergroen
Gele uien; maakt witte eieren geel en
bruine okergeel
Met Pasen willen we iets extra’s:
Sinaasappelschill; maakt witte oranje
een mooi gedekte tafel en een versierd
( alternatief is wortel)
ei. Je kan kiezen voor een paasei geverfd Koffie dik; maakt bruin. (alternatief is
door een ander, maar wij kiezen dit jaar
zwarte thee)
voor een tip om te verven met
Meng en experimenteer voor
natuurlijke eetbare stoffen en e e n b r e d e r s p e c t r u m
stiften.
voor ca 3 a 4 stuks te verven heb je
500 ml vloeistof nodig, azijn, “oude eitje”
Onze vrij in de wei eieren zijn wit en
olijfolie/spek en een hoop pannetjes.
onze scharreleieren met overdekte uitloop zijn bruin. Het effect is afhankelijk
van een paar factoren: de kleur van
de eieren, de sterkte van het verfbad en
hoe lang je de eieren op kleur laat
komen.

