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1. BARVANJE PIRHOV Z BRIVSKO PENO
Potrebujete:
-

Jajca
Brivsko peno ali smetano
Jedilne barve

V večjo posodo nabrizgajte brivsko peno in vanjo nakapljajte barve za živil. Predlagam, da
uporabite največ 4 barve naenkrat. Z zobotrebcem jih nežno premešajte. V peno položite
kuhano jajce in ga v njej povaljajte. Jajce, ki je še obdano s peno, položite v škatlo za jajca
in ga pustite še 10 minut. V tem času se bo barva vpila v jajce. Potem ga obrišite s
papirnato brisačko. Za še lepši učinek lahko na koncu pirhe premažete s kapljico olja.
Če brivske pene nimate doma, se preverjeno obnese tudi s stepeno smetano. S tem je
primerno tudi za najmlajše, saj boste brez skrbi, če kaj zaide v usta.

2. BARVANJE PIRHOV Z VOŠČENKAMI
Potrebujete:
-

Jajca
Voščenke
Skuhajte jajca in začnite barvati še topla. Tako se bodo voščenke lepo topile in se med
seboj prelivale. Ko se voščenke dobro posušijo lahko tudi te pirhe premažete z oljem.

3. BARVANJE PIRHOV Z BARVO ZA ŽIVILA
Potrebujete:
-

Tekoče barve za živila
Čopič
Jajca

Kuhana jajca položite na nek podstavek (posodica za jajca, majhen kozarec, lahko na več
delov razrežete škatlo za jajca…). V paleto nakapljate tekoče barve za živila in jih razredčite z
nekaj kapljicami vode. Otroku ponudite čopič in ustvarjanje se lahko prične.

4. BARVANJE PIRHOV Z BARVAMI ZA ŽIVILA IN PAPIRNATIMI BRISAČKAMI
Potrebujete:
-

Jajca
Papirnate brisačke
Barve za živila
Elastike
Rokavice za zaščito rok
Pršilka z vodo

Jajca skuhamo in vsako jajce posebej zavijemo v papirnato brisačko, ki jo na vrhu zategnemo
z elastiko. Na papirnato brisačko nakapljamo nekaj kapljic različnih barv za živila. Ne
pokapljamo celotne brisačke ampak vmes pustimo prazen prostor. Poškropimo s pršilko z
vodo. Nadenemo si rokavice in jajce v rokah nežno stiskamo. Še zavita jajca postavimo nazaj
v škatlo in jih pustimo sušiti čez noč. Naslednji dan jih odvijemo in premažemo z oljem.

5. LEPLJENJE S SERVIETNO TEHNIKO
Potrebujete:
-

Jajca
Papirnate servietke
Beljak
Čopič

Razbijemo surovo jajce in si pripravimo beljak in čopič. Ostala jajca skuhamo in jih ohladimo.
Papirnate servietke ločite po plasteh, potrebujete namreč samo zgornjo plast z vzorcem. Po
izkušnjah se najbolje obnesejo majhni vzorci. Servietko obrežemo in položimo na jajce. Čez s
čopičem nanesemo beljak, ki deluje kot lepilo.

VIRI
1. Barvanje pirhov z brivsko peno
https://www.megamama.si/barvanje-marmoriranje-pirhov/
2. Barvanje pirhov z voščenkami
https://www.zogiceinkravate.si/2015/04/kako-smo-barvali-pirhe.html
3. Barvanje pirhov z barvo za živila
https://1.bp.blogspot.com/-cr8g8S56Isc/XoJtHcuzLMI/AAAAAAAAPAg/lT4FwLUac_YPimHhqOpPkIUV9u1D1wAQCNcBGAsYHQ/s1600/DSC_0705%2B%25281%2529.jpg
4. Barvanje pirhov z barvami za živila in papirnatimi brisačkami
https://www.zogiceinkravate.si/2018/03/mavricni-tie-dye-pirhi.html
5. Lepljenje pirhov s servietno tehniko
http://www.baba.si/wp-content/uploads/2014/04/servieta-1.jpg

