ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΑΒΓΑ ΜΑΣ!
Μυστικά και πρωτότυπες τεχνικές

Το βάψιμο των αβγών ξεκίνησε ως έθιμο από τις χώρες των
Βαλκανίων, είθισται να γίνεται κάθε Μ.Πέμπτη και έχει αποτελέσει
πηγή έμπνευσης για μύθους και παραδόσεις που περνούν από γενιά
σε γενιά που δίχως άλλο διατηρεί το τελετουργικό της βαφής των
πασχαλινών αυγών!
Κάθε Πάσχα τα περισσότερα νοικοκυριά βάφουν αυγά σε κόκκινο
χρώμα όπως ορίζει η παράδοση αλλά και σε μπλε, κίτρινο, μοβ ή
άλλους χρωματισμούς όπως επιτάσσει η νέα μόδα της πολυχρωμίας!

Γιατί κόκκινα;
Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο και συμβολίζει τη σταύρωση
και την Ανάσταση του Χριστού. Σύμφωνα με μια δοξασία η Παναγία
φέρεται να είχε τοποθετήσει ένα καλάθι με αυγά κάτω από τον
εσταυρωμένο που βάφτηκαν με το αίμα Του.
Άλλος θρύλος αναφέρεται σε μια γυναίκα που περπατώντας στο
δρόμο κρατώντας ένα καλάθι με αυγά πληροφορήθηκε για την
ανάσταση του Χριστού. Αδυνατώντας να το πιστέψει απάντησε πως

κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει συμβεί μόνο εάν τα αβγά που
κρατούσε βάφονταν κόκκινα, όπως και έγινε.

Φέτος βάφουμε αβγά με... ρύζι!
Μια εντυπωσιακή κι εύκολη τεχνική για το βάψιμο των αβγών το
Πάσχα

Τι θα χρειαστούμε:






Ρύζι
Χρώμα ζαχαροπλαστικής
Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσης
Διάφανη μεμβράνη
Γάντια για να μη λερωθούμε

Πώς θα το κάνουμε
 Βάζουμε μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης ρύζι και το
χρωματίζουμε με χρώμα ζαχαροπλαστικής.
 Στη συνέχεια βάζουμε μέσα το βρασμένο αβγό, κλείνουμε με
σελοφάν και ανακινούμε ελαφρά (προσοχή για να μη ραγίσει)
έτσι ώστε το χρωματιστό ρύζι να χρωματίσει το αβγό.

 Αν η τεχνική με το ποτήρι μας φαίνεται δύσκολη, μπορούμε να
βάλουμε το χρωματιστό ρύζι σε μια νάιλον σακουλίτσα polybag
και να βάλουμε μέσα το αβγό. Με μαλακές κινήσεις το
περιστρέφουμε έτσι ώστε να βαφτεί.
 Μπορείτε να δείτε την τεχνική στην παρακάτω διεύθυνση:
https://youtu.be/iOygusvqegI

Πώς θα βάψουμε τα αβγά με Ντεκουπάζ και
Χρωματιστή Χαρτοπετσέτα!

Είναι από τους πιο εύκολους και δημιουργικούς τρόπους να κάνεις
σχέδια της αρεσκείας μας στα πασχαλινά αβγά. Η τεχνική δεν είναι
άλλη από αυτή του ντεκουπάζ που μπορεί να εφαρμοστεί και για τη
διακόσμηση των αβγών.

Τι θα χρειαστούμε
- Χαρτοπετσέτες με σχέδια της αρεσκείας μας
- Ασπράδι αβγού ελαφρώς χτυπημένο
- Πινέλο & ψαλίδι

Πώς θα το κάνουμε
1. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τα
φύλλα από τις χαρτοπετσέτες (αν προσέξουμε κάθε
χαρτοπετσέτα έχει δύο ή τρία φύλλα). Για το ντεκουπάζ θα
χρειαστούμε μόνο αυτό που είναι χρωματιστό. Κόβουμε το
φύλλο αυτό της χαρτοπετσέτας σε 4 ισομερή κομμάτια.

2. Βάζουμε το κομμάτι της χαρτοπετσέτας με το επιθυμητό σχέδιο
πάνω στο αβγό και από πάνω περνάμε μια γερή δόση ασπραδιού
με το πινέλο έτσι ώστε το χαρτί να "μουλιάσει" και να κολλήσει
πάνω στο τσόφλι.

3. Στη συνέχεια κόβουμε τα περιττά μέρη της χαρτοπετσέτας και
ξαναπερνάμε με ασπράδι και πινελάκι έτσι ώστε το αβγό να
καλυφθεί καλά κι ομοιόμορφα.

4. Αφήνουμε τα αβγά να στεγνώσουν κι είναι έτοιμα!

