
  

   

      

                    
 

Τάξεις: Α΄- Στ΄, μαζί με όλη την οικογένεια!  
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Μέσα – Υλικά για ποικίλους τρόπους βαφής και διακόσμησης αβγών  

Τρόφιμα: φρέσκα αβγά, ξύδι, αλάτι, κρεμμυδόφυλλα, κόκκινο κραμπί, παντζάρια, σπανάχι, φυλλαράκια  
μαϊντανού ή σέλινου, σκόνη χρυσόριζας (τουρμερίκ), ελαιόλαδο 

Υλικά που έχουμε στο σπίτι: λαστιχάκια, σπάγκος, σφογγάρι κουζίνας, νάιλον κάλτσες, κουμπιά, 
κορδέλες, βαμβάκι, χαρτομάντηλα με σχέδια 

Από τη φύση: κίτρινες μαργαρίτες, μικρά φύλλα δέντρων, ξερά αγριολούλουδα, ξυλάκια 
Υλικά τέχνης: λαδοπαστέλ ή κερί, ακρυλική μπογιά, πινέλο, γόμα, χαρτί, χαρτόνια σε διάφορα χρώματα, 

χρυσόσκονη 
 

            
 
            
 

Πάσχα!  Η εποχή του χρόνου που τα αβγά είναι πρωταγωνιστές, σε πολλές χώρες του κόσμου! 

Αλήθεια, πώς έβαφαν τα αβγά οι οικογένειες πριν χρόνια, πολύ πριν ανακαλυφθούν οι βαφές του 

εμπορίου; Στην Κύπρο χρησιμοποιούσαν ξηρά κρεμμυδόφυλλα και παντζάρια για κόκκινα, 

μαργαρίτες από τα χωράφια για κίτρινα και φύλλα αμυγδαλιάς για πράσινα αβγά. Πειραματισμοί όμως 

γίνονταν με ποικίλα φυσικά υλικά σε διάφορες χώρες, όχι μόνο για το απλό βάψιμο αλλά και για τη 

διακόσμηση των πασχαλινών αβγών. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ο χρόνος βρασμού είναι περίπου 1,5 ώρα. 

 
 

   

               

 

                                             

Κόκκινο: Βάζετε σε μία κατσαρόλα 

4 φλιτζάνια ψιλοκομμένα παντζάρια, 
1 μικρό φλιτζάνι ξύδι, μια πρέζα 
αλάτι και τα αυγά. Ρίχνετε νερό ώστε 
να καλυφτούν. Τα αφήνετε να 
βράσουν όλα μαζί. 

Γαλάζιο - Μπλε: Βράζετε τα 

αυγά μαζί με κόκκινο κραμπί, 
νερό και ξύδι. 
 
 
 
 

Πράσινο: Βράζετε 1 κιλό σπανάκι σε τρία 

λίτρα νερό. Στο ζωμό που θα μείνει βράζετε 
τα αυγά, προσθέτοντας μόνο λίγο αλάτι  
(όχι ξύδι γιατί ξεβάφει το πράσινο χρώμα). 

Κεραμιδί: Τυλίγετε τα αυγά σε ξερά φλούδια 

κρεμμυδιών και τα "ντύνετε" προσεκτικά για να μη 
σπάσουν, μέσα σε κάλτσα νάιλον που δένετε στις 
άκρες με κόμπο. Βράζετε τα αυγά με νερό και το 
ανάλογο ξύδι κι αλάτι. 
 
 
 

Κίτρινο: Βράζετε άσπρα 

αυγά για αυτό το χρώμα, 
μαζί με σκόνη χρυσόριζας 
(τουρμερίκ) και ένα κουτάλι 
ξύδι. Τα αφήνετε για ακόμη 2 
ώρες μέσα στο μείγμα για να 
βαφτούν καλά.   
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τυλίξτε τα αβγά σας με 
λαστιχάκια ή σπάγκο. Αφού 
βράσουν και βαφτούν με το 
χρώμα της αρεσκείας σας, 
αφήστε τα να κρυώσουν, 
βγάλτε τα λαστιχάκια και 
θα μείνουν πάνω στην 
επιφάνεια τους λευκές 
διακοσμητικές γραμμές.  
 
 

 
 

Στερεώστε πάνω στα αβγά 
φυλλαράκια από σέλινο, 
μαϊντανό, μία μαργαρίτα ή 
οποιοδήποτε φύλλο της 
αρεσκείας σας και τυλίξτε 
καλά τα αυγά με νάιλον 
κάλτσα. Δέστε κόμπο την 
κάλτσα προσεχτικά. Τα 
σχήματα των φύλλων θ' 
αποτυπωθούν πάνω στα 
αβγά. 
 

 

Με λαδοπαστέλ ή κερί σχεδιάστε 
τυχαίες γραμμές πάνω στην 
επιφάνεια των αβγών πριν 
βαφτούν. Στη συνέχεια βάψτε 
κανονικά τα αβγά βυθίζοντάς τα 
στο χρώμα μέσα στην κατσαρόλα.  
Εκεί που έχετε σχεδιάσει θα 
μείνουν λευκές ή άλλο χρώμα 
γραμμές. 

 

             

Κόψτε ένα σφογγάρι κουζίνας σε κυκλικά σχήματα και σε δύο-τρία διαφορετικά μεγέθη. 
Απλώστε ακρυλική μπογιά σε χάρτινα πιάτα ή σε χαρτί. Βουτήξτε στην μπογιά ένα κομμάτι 
σφουγγαριού και πιέστε απαλά πάνω στην επιφάνεια του αβγού. Επαναλάβετε με τα άλλα 
μεγέθη σφουγγαριών. Τα σχήματα μπορούν να αποτυπωθούν είτε σε άβαφτο είτε σε βαμμένο 
αβγό. Με τον ίδιο τρόπο βουτήξτε στην μπογιά την άκρια ενός σκληρού χαρτονιού, για να 
αποτυπώσετε συνεχόμενες ή διακεκομμένες γραμμές. 
 



  

 

                   Ζωγραφίζοντας με ένα πινέλο, λίγη μπογιά… 
 

                     
 

             

 
                   …και χρυσόσκονη! 

 

             



  

Διακοσμώντας με διάφορα υλικά και γόμα… 
 

      
   

               
 

 

                                   



  

 
 

 
                                        Φωτογραφία: Dana Gallagher 
 
 
 

 
 
 
Οι εικόνες και οι πληροφορίες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες 

- https://archive.patris.gr/articles/84294 

- https://www.countryliving.com/diy-crafts/how-to/g1282/easter-egg-decorating-ideas/ 

- https://www.countryliving.com/diy-crafts/a42326/dyeing-easter-eggs/ 

- https://abeautifulmess.com/2018/03/naturally-dyed-easter-eggs.html 

- https://www.marthastewart.com/275369/decorating-easter-eggs?slide=4f4f327c-f6ac-47fc-9835-

63d6d0a81d80#4f4f327c-f6ac-47fc-9835-63d6d0a81d80 

- https://www.marthastewart.com/1526552/dot-and-stripe-stamped-easter-eggs 

https://archive.patris.gr/articles/84294
https://www.countryliving.com/diy-crafts/how-to/g1282/easter-egg-decorating-ideas/
https://www.countryliving.com/diy-crafts/a42326/dyeing-easter-eggs/
https://abeautifulmess.com/2018/03/naturally-dyed-easter-eggs.html
https://www.marthastewart.com/275369/decorating-easter-eggs?slide=4f4f327c-f6ac-47fc-9835-63d6d0a81d80#4f4f327c-f6ac-47fc-9835-63d6d0a81d80
https://www.marthastewart.com/275369/decorating-easter-eggs?slide=4f4f327c-f6ac-47fc-9835-63d6d0a81d80#4f4f327c-f6ac-47fc-9835-63d6d0a81d80
http://www.marthastewart.com/1526552/dot-and-stripe-stamped-easter-eggs

