
Det finns massor med roliga sätt att nyttja ägget 
på till påsk. Dekorera, tillaga smarriga recept, eller 
varför inte blåsa ur ägget för att sedan använda 
akvarell, vattenfärg, nagellack, eller kanske allra 
helst naturliga råvaror för att färga påskägget. 

Färga med naturliga färger 
1. Koka äggen du vill färga med kål, rödbetor, kaffe, 
gurkmeja eller annat med stark färg. 
2. Efter ca 8 minuter låter du äggen bada i färgbadet 
ytterligare ett par timmar. 
Är det svårt att få färgen att fastna kan ni t.ex. binda rödkål 
runt äggen, eller ha högre koncentration av t.ex. kryddan. 

Vilken är din favoritfärg? 
Rota fram gamla nagellack i lådan och droppa några 
droppar i en bunke med vatten. Doppa sedan ägget och 
vips bildas vackra mönster. 
OBS! Blås ur ägget innan. Gör två små hål i trubbiga och 
spetsiga änden. Blås sedan ur innehållet genom att blåsa 
i ett av hålen. Spara och använd i maten eller kakan! 

Decoupage-ägg 
Ett enkelt sätt att dekorera ägg är att bara klistra på fär-
digt mönster, blommor, blad, djur etc. Använd servetter 
du gillar och klipp ut mönstret/växten/djuret. Därefter 
klistrar du på detta på ägget och tadaa – ägget blir 
både snyggt och proffsigt... Perfekt för både vuxna och 
barn att roa sig med!

Kaffe

rödkål

gurkmeja

Smarriga och lyxiga 
ägg på påskbuffén!
Det finns oändligt många sätt att använda 
ägget på. Här har vi gjort några lyxigare 
varianter till påskbuffén.

Äggvernissage! 
Måla, färga, klistra… Det 
är bara fantasin som sätter 
stopp. Varför inte ha en 
äggvernissage under påsken 
med familjens och vännernas 
alla fyndiga kreationer?  

Världsbäst förtjänar 
att bli världsfin
Gör såhär: 
1. Blås ur ägget 
2. Måla en grundfärg (svart) 
3. Använd svamp och dutta  
 dit färg (vit, lila, blå) 
4. Skvätt en ljusare färg
 med penseln (var försiktig,  
 det skvätter inte bara på  
 ägget) 
5. Vi avslutade med lite glitter 
 – det förtjänar ägget!

3. Färskost med kantarellsmak 
 och finhackad rödlök 
4. Päron, majonnäs, mynta 
 och lime 
5. Avokado, ädelost och räkor

1. Kokt ägg som 
 toppas med 
 lufttorkad skinka,  
 olivtapenade 
 och solrosgroddar  
 Ägghalvor.
2. Majonnäs, rom 
 och räka
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FÄRGGLADA ÄGG I PÅSK


