
»POBARVAJMO VELIKONOČNA JAJČKA Z NARAVNIMI BARVAMI« 
 
Si vedel, da lahko z nekaj sestavinami, ki jih imate gotovo doma, naravno 
pobarvaš jajčka? Najbrž si že slišal za kuhanje jajc v čebulnih olupkih, kajne? Pa 
si vedel, da jih lahko pobarvaš tudi s kavo, črnim čajem, kurkumo, karijem, rdečo 
papriko, špinačo, borovnicami ali celo z vinom in npr. borovničevim likerjem? 
Letos je tudi nas zanimalo, kako se obnese barvanje jajčk na ta način, zato sva z 
mojim pomočnikom Jakobom pobrskala po začimbah in omarah. Odločila sva se 
za rdečo papriko, kari, črni čaj in borovničev liker. Poskusila sva tudi s 
peteršiljem, vendar rezultat ni bil tak, kot sva pričakovala. Jajčka so se obarvala 
le zelo, zelo nežno zeleno, kljub temu, da sva uporabila jajca z belo lupino. To je 
tudi najin nasvet – če je možno, kupite jajčka z belo lupino ali pa rjava skuhaj v 
mešanici vode in alkoholnega kisa. Jajca se bodo »razbarvala« in postala povsem 
bela. Pri tem naj ti pomaga kdo od staršev. Seveda lahko pobarvaš tudi rjava 
jajčka, vendar barve ne bodo prišle toliko do izraza. Pri učiteljici Veri si lahko 
prebereš, kakšno barvo boš dobil iz določenega živila, jaz pa sem ti pripravila 
postopek priprave barve. Želim ti veliko zabave pri barvanju. 
 
1. Kako pobelimo rjava jajca? 
Vse kar potrebuješ je beli vinski ali alkoholni kis ter vodo. V posodo nalijš enak 
delež kisa in vode. Tekočine pa mora biti toliko, da so jajca povsem prekrita, 
najbolje, da so potopljena približno 3 cm pod gladino. Med kuhanjem se bo 
nabirala pena, zato jo sproti pobiraj z žlico. Jajca kuhaj 10 minut, nato pa jih pod 
tekočo vodo nežno očisti s kuhinjsko gobico. Jajc ne kuhaj več kot 10 minut, sicer 
bo kis lupino povsem zmehčal (to boš lahko preverili s poizkusi z jajci, ki sem vam 
jih pripravila v e-učilnici). Jajčka pusti, da se ohladijo, medtem pa si pripravi 
barve.  
 
2. Najprej skuhajmo jajca 
Če jajčk ne boš pobelil, jih pred barvanjem skuhaj. Jajca previdno položi v 
posodo, ki naj bo dovolj velika, da se jajca med sabo ne dotikajo. Prilij hladno 
vodo, ki naj sega približno 3 cm čez jajca. Majhen trik, ki dodatno pripomore, da 
jajca ne počijo je, da dodaš ščepec soli ali sode bikarbone. Tako se bodo jajčka 
tudi lažje lupila. Segrevaj do vretja, brez pokrovke. Ko voda zavre, posodo 
odstavi in jo pokrije. Jajca pusti v vroči vodi še približno 8 do 12 minut – odvisno 
od velikosti jajc; če so večja, jih pusti v vodi vsaj 10 minut. Nato vodo odcedi in 
jajca ohladi s hladno vodo. Voda, v kateri so se jajčka kuhala, je polna mineralov, 
zato lahko ohlajeno porabiš za zalivanje rož.  
  



 

 

3. Priprava naravnih barv in barvanje jajčk 
 
Potrebujemo: 

- različne začimbe ali zelenjavo, sadje (npr. kari, kurkumo, rdečo papriko, 
liste špinače, rdeče zelje, borovnice, kavo, črni čaj ipd.), 

- ohlajena trdo kuhana jajca, 
- žlico, 
- nož in desko (če boš uporabil npr. špinačo ali rdeče zelje), 
- več manjših loncev (če se boš odločil pripraviti več barv hkrati), 
- skledice ali skodelice, 
- cedilo,  
- oljčno olje, 
- papirnato brisačo. 

 
Postopek:  
Midva z Jakobom sva uporabila kari, rdečo papriko, črni čaj in borovničev liker.  
Katerokoli sestavino boš uporabili, je postopek enak (izjema sta črni čaj, kava in 
v najinem primeru liker). 
 
KARI IN RDEČA PAPRIKA 
V lonec z vodo stresi nekaj žlic začimbe (torej v en lonec rdečo papriko, v drugega 
pa kari) in dobro premešaj. Oboje naj se kuha pol ure, nato vsebino precedi v 
skledico in pusti, da se ohladi. Nato previdno potopi v skledico eno ali dve jajci 
(lahko tudi več, če je skledica dovolj velika, da se jajca cela potopijo v barvo). 
Pusti potopljena v barvi 24 ur. 
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ŠPINAČA ALI RDEČE ZELJE 
250 g zelenjave sesekljaj, stresi v posodo in prelij z vodo. Kuha naj se pol ure. 
Obarvano vodo precedi v skledico in ko se ohladi, vanjo potopi jajca za 24 ur. 
»Špinačna« jajca bodo zelene barve. Kakšna pa meniš, da bodo od rdečega zelja? 
Rdeča? Vijolična? Hmmmm…    
 
ČRNI ČAJ ALI KAVA 
Pri črnem čaju pa se bolje obnese, če daš v posodo surova jajca, jih preliješ z 
vodo in dodaš nekaj vrečk črnega čaja oziroma nekaj žličk kave. Segreješ, da voda 
zavre, potem pa na zmernem ognju kuhaš še približno 8 minut. Pusti v posodi 24 
ur. Jajce bo postalo rjave barve. 
 
BOROVNIČEV LIKER 
Kuhano jajce potopi v kozarec z likerjem za 24 ur. Jajce bo nežno vijolične barve. 
Najino jajce je dobilo tudi zanimiv vzorec. 
 
 
Po 24 urah z žlico previdno vzemi jajčka iz posodic in jih položi na papirnato 
brisačo, da se posušijo. Potem pa kos papirnate brisačke rahlo zmoči z oljčnim 
oljem in jajčka z njim obriši. Lepo se bodo svetila. 
 
 
 
REZULTAT: 

KARI.           RDEČA PAPRIKA. 



 
 
 

BOROVNIČEV LIKER.    ČRNI ČAJ. 


