
BARVANJE PISANIC 

3. letnik 

Pripomočki in snovi: 

- stare hlačne nogavice 

- rokavice 

- 3 velike žlice 

- cvet regrata 

- list breze 

- 3 lončki z vročo vodo 

- 3 vrečke z barvili za barvanje jajc 

 

1. lonček: voda + prašek: dekstrin, dekstroza, kislina (E 330), barvilo (E 142, E102) – zelena 

barva 

2. lonček: voda + prašek: dekstrin, dekstroza, kislina (E 330), barvilo (E 122, E 124) – rdeča 

barva 

3. lonček: voda + prašek: dekstrin, dekstroza, kislina (E 330), barvilo za rumeno barvo  

 

Postopek: 

Hlačne nogavice sem razrezala na pravokotnike in jim na eni strani naredila vozel. Potem sem 

na jajce položila cvet regrata na drugo pa list in vsako od njiju položila v nogavico in vsako 

zavozlala. Nato sem jajci pomočila v barvi. Jajce s cvetom regrata sem dala samo v zeleno 

barvo, jajce z listom pa sem dala v vse tri barve.  

 

 
 

Franka Škorjanec 



Navodila za izdelavo naravne barve za pirhe 

Preden se lotite barvanja jajc z naravnimi 
barvami, jih najprej trdo skuhajte in pustite, da 
se ohladijo. Glede potrebne količine »barvila« 
boste morali presoditi sami, najbolje pa bo, če 
izberete kar pest (ali dve ali tri) živila, ki bo 
podarilo določeno barvo, in ga položite v ponev. 
Nato izbranemu živilu dodajte toliko vode iz 
pipe, da za dobra dva centimetra prekrije 
izbrano živilo. V mojem primeru je to bilo rdeče 
zelje. 

Vodo z rdečim zeljem postavite na ogenj, da 
zavre. Nato ogenj zmanjšajte in pustite 15 minut 
do ene ure, da mešanica mirno vre, dokler ne 
dobite želene barve, in ponev odmaknite z 
ognja. Mešanici dodajte 2 do 3 žlički kisa in jo 
zlijte v posodo, v kateri bo mešanica v celoti 
pokrila jajca za barvanje. Pri polaganju in 
jemanju jajc iz posode lahko uporabite veliko 
žlico ali kuhalnico z luknjo v sredini. Jajca pustite 
v posodi, dokler vam njihova barva ne bo všeč. 
Če jih želite v vodi pustiti čez noč, jih položite v 

hladilnik. 

 

Zarja Kozar 

 

 



IZZIV  

Za barvanje velikonočnih jajc sem uporabila čebulne olupke. Za vzorce na jajcih sem uporabila 

zelenje, ki sem ga našla na vrtu, kot na primer peteršilj. Prvo sem dala na jajca zelenje in jih ovila 

v hlačne nogavice. Dala sem jih kuhat v vodo, v katero sem dodala malo kisa in čebulne olupke. 

Ko so bila jajca kuhana, sem jih pustila še malo v olupkih, potem sem jim odstranila najlonke in 

zelenje ter jih splahnila pod hladno vodo.  

 

 

 

 



 

Lana 

 

 

 

 

 

 



BARVANJE VELIKONOČNIH JAJC Z 

NARAVNIMI BARVILI 
 

 

 Naravne barve so aditivi za živila, pridobljeni iz naravnih virov in se 

uporabljajo za barvanje hrane in pijače. Pridobivamo jih iz različnih virov kot 

so sadje, zelenjava, kis, kava, rdeče vino, začimbe in ostale naravne sestavine, 

ki ne vsebujejo zdravju škodljivih sestavin. 

 

 Potrebuješ: 

 

1. jajca 

2. olupke čebule (rjave) 

3. najlonske hlačne nogavice 

4. škarje 

5. zelenje 

 

 Priprava : 

Jajca sem oprala v kisu, da sem  odstranila morebitne mastne madeže. Zunaj sem  

nabrala čim bolj raznoliko in izrazito zelenje(plevel). Na eni strani sem zavozlala 

najlonko. Na mokra jajca sem nastavila zelenje tako, da sem ga lahko zajela v 

najlonko. Nato na drugem koncu zavozlala najlonko, da jajce ni padlo ven. Jajca 

sem nežno položila v hladno vodo, v katero sem pred tem namočila olupke čebule. 

Postavila sem na plin in kuhala do vretja ter nato še nekje 30 minut. Pustila sem, 

da se jajca nekoliko pohladijo. Iz najlonk sem vzela jajca in odstranila zelenje z njih. 

Jajca so narejena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajda Ivezič 

 

 

 

 

 



Barvanje velikonočnih pirhov 

 

Za barvanje velikonočnih pirhov sem uporabila čebulne olupke. Za dodatno dekoracijo sem si 

pomagala z nabrano travo in različnimi cvetovi ter najlonkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Hozjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARVANJE VELIKONOČNIH JAJC Z NARAVNIMI BARVILI 

Kot drugi izziv smo dobili barvanje jajc z naravnimi barvili. Za naravno barvilo sem si izbral 

kurkumo, ki je dala prijetno rumeno barvo. 

 

KEMIJSKA FORMULA: 

 

Sestavine in pripomočki: 

 Jajce, 

 Kurkuma v prahu, 

 Voda, 

 Cedilo, 

 Žlička, 

 Čaša za kuhanje kave in 

 Štedilnik, 

Postopek:  

V čašo za kuhanje kave damo vročo vodo. Nato v vodo damo jajce ter kurkumo v prahu. Vse 

skupaj damo na štedilnik in kuhamo tako dolgo dokler jajce ni kuhano (8-12 min.). Ko je 

jajce kuhano vodo odcedimo in na jajce vlijemo mrzlo vodo. Nato pa samo počakamo, da se 

jajce ohladi. Odkrito povedano nisem bral nobenega postopka barvanja, temveč sem samo 

improviziral. Pri delu pa sem se prav zaradi tega zelo zabaval. 

Nino Bogatin 



BARVANJE VELIKONOČNIH JAJČK 

 

Danes nekateri prisegajo na kupljene barve in 
okraševanje pirhov na inovativne načine, ki so 
sestavljeni iz najrazličnejših tehnik. Barvanje 
pirhov s čebulnimi olupki na drugi strani pa 
ponekod in v nekaterih družinah še vedno 
predstavlja tradicijo, ki se ji niso pripravljeni 
odreči. Nekatere mlade družine nadaljujejo 
tradicijo, nekatere ta ne zanima, spet druge pa 
se vračajo nazaj k njej.  

 

 

Za barvanje pirhov s čebulnimi olupki potrebujemo: 

♦ rdeče čebulne olupke 

♦ jajca 

♦ najlonske nogavice 

♦ sukanec 

♦ travo in različno zelenje 

 

Jajca pred kuho operemo in osušimo, da odstranimo morebitno 
umazanijo. Po želji nanje nadevamo rastlinje in različne okraske. Z 
razrezanimi delčki najlonskih nogavic objamemo jajce in rastlinje ter vse 
skupaj zavežemo s sukancem. 



Okrašena jajca damo v veliko posodo, ki je 
predhodno že napolnjena s čebulnimi olupki. 
Več olupkov kot damo v posodo, bolj 
intenzivno barvo dobimo. Kuhamo nekje do 
pol ure, nato pa počakamo, da se jajca 
ohladijo. 

 

 

Najlonske 
nogavice in rastlinje na koncu sčistimo z jajc. 
Za večji sijaj lahko pirhe premažemo z 
navadnim oljem ali slanino.  

 

 

Seveda pa lahko danes tudi s pomočjo znanja kemije obarvamo 
naša velikonočna jajčka v najrazličnejše barve, ki so nam všeč. 

Nika Horvat 



Za barvanje smo uporabili čebulo. 

Max Lazar 

 

 

 

 

 

 

 



BARVANJE VELIKONOČNIH JAJC 

Z NARAVNIMI BARVILI 
 

 

 

 TEMNO RUMENA JAJCA – KURKUMA  v 1 liter mrzle vode in tri žlice kurkume daš jajca in 

kuhaš okoli 30 minut  

 
 SVETLO RUMENA JAJCA – KURKUMA  skuhaš jajca (voda + 2 žlici kisa), ko so kuhana jih daš v 

vročo vodo, kjer je dodana kurkuma. Jajca v vodi pustiš nekje 20 minut  

 

 TEMNO VIJOLIČNA/SIVA JAJCA – BOROVNICE  v 1 liter mrzle vode dodaš nekje 250 g borovnic. 

Borovnice lahko predhodno potlačiš. Za temnejšo barvo pustiš jajca v vodi z borovnicami  skozi 

celotno noč  

 

 RDEČA PESA  v 1 liter mrzle vode, dodaš na kolobarje narezane tri rdeče pese. V vodo daš jajca 

in potem vse skupaj kuhaš nekje 1 uro  

 

Brina Stajnko 



BARVANJE VELIKONOČIH JAJC Z NARAVNIMI BARVILI 

Velikonočna jajca vsako leto barvamo v vinu (Teranu). Ker ga letos v domači kleti ni bilo in nočemo hoditi 

za vsako stvar v trgovino, smo letos doma uporabili domačo rdečko. Najprej smo še surova jajca namočili 

v jabolčnem kisu zmešanim z vodo. Pustili smo jih približno 30 min. Nato smo jih dali v mrzlo rdečko in 

vret 10 – 15 min. Jajca moramo pustiti počivati vsaj 12 ur v vinu. 

Formula jabolčne kisline: C4H6O5 

Formula rdečega vina: C4H6O6 

 

Prav tako smo letos barvali v »klasiki« - čebulnih lupinah. Na jajca smo naredili dekoracijo in jih postavili 

v lonec z čebulnimi olupki. Na njih nalijemo vodo in jih kuhamo nekje 30 min. 

Formula kvercetina v olupku čebule: C15H10O7 

 

Julija Stajnko 



BARVANJE VELIKONOČNIH JAJC 

Postopek: 

Prvo sem jajca pobelil s tem, da sem zmešal 1 liter vode in 1 liter kisa v veliko skledo ter jo 

pustil, da zavre. Potem sem v skledo dal jajca, in jih tam pustil nekaj časa. Na koncu so jajca 

postala bela. 

 

Barvila, ki sem jih uporabil, so bila: rdeča paprika, kurkuma, šipek in čebula. 

                        

      



Za vsako barvilo posebej sem moral uporabiti svojo skledo, v katero sem sprva nalil pol litra 

vode, potem sem notri dal barvilo, na koncu pa še 1 do 2 žlici kisa. Počakal sem, da zmes zavre, 

potem pa znižam temperaturo. 

       

 



Potem vsako barvilo dam posebej v manjšo skodelico, ter počakam, da se zmes ohladi na sobno 

temperaturo. Ko se to zgodi, previdno da mv vsako skodelico bela  jajca, ter ta pustim, da so v 

tej tekočini skozi celotno noč. 

 

Tukaj so končni rezultati. 

   

                             Kurkuma                                                                          Čebula 

    
                       Šipek                                                                 Rdeča paprika 

Maj Ferlin 



Jajca so barvali še: 

Daša Žuman 

 

 

 

 

 



Luka Franov 

 

 

 

 

 

 



Ališa Fujs 

 

 

 

 

 

 



 

Kaja Rožman 

 

 

 

 

 



Lan Patric Pal 

 

 

 

 

 


