ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΥΓΑ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ
Αγαπημένα μου παιδιά, το Πάσχα είναι στον δρόμο και γι’ αυτό σκέφτηκα ότι θα θέλατε να
φτιάξουμε κάτι πασχαλινό, για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας.
Τι θα λέγατε να φτιάξουμε ένα πασχαλινό διακοσμητικό δεντράκι, που θα το στολίσουμε
με πασχαλινά αυγά τα οποία θα φτιάξουμε με ζύμη από αλάτι;

Ας αρχίσουμε δουλειά!
Υλικά που θα χρειαστούμε:











Ζύμη από αλάτι (βλέπε συνταγή παρακάτω)
Πλάστη για άνοιγμα της ζύμης
Ρίγα για μέτρηση του πάχους της ζύμης
Κόφτη σε σχήμα αυγού ή ένα χάρτινο κύλινδρο από ρολό τουαλέτας
Σπάτουλα
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος
Μπογιές και μαρκαδόρους για διακόσμηση
Καλαμάκι
Κλωστή, κορδέλα ή σπάγκο
Γλάστρα, ξερό κλαδί δέντρου, άχυρο

Συνταγή για ζύμη από αλάτι:
2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φλιτζάνι αλάτι
1 φλιτζάνι νερό
Ανακάτεψε τα υλικά αυτά μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη. Όσο πιο πολύ την ζυμώνεις τόσο
πιο μαλακή και ομοιόμορφη θα γίνει. Όταν ξεκολλά από τα χέρια είναι έτοιμη.

Τοποθέτησε τη ζύμη σε μια καθαρή επιφάνεια και με τον πλάστη άνοιξέ τη σε φύλλο. Με τη
ρίγα μέτρησε να έχει πάχος ½ εκατοστό. Κόψε με τον κόφτη αυγών ή με τον χάρτινο
κύλινδρο από το ρολό τουαλέτας τα αυγά σου, αφού το πιέσεις λίγο για να πάρει οβάλ
σχήμα.

Με τη βοήθεια της σπάτουλας ξεκόλλα τα αυγά και τοποθέτησέ τα στη λαμαρίνα, αφού
προηγουμένως έχεις βάλει από κάτω το αντικολλητικό χαρτί. Με το καλαμάκι κάνε μια
τρύπα στο καθένα, ώστε να μπορείς να τα κρεμάσεις μετά που θα είναι έτοιμα.

Στη συνέχεια, πάντα με τη βοήθεια της μαμάς ή του μπαμπά, ψήσε τα αυγά για 2 περίπου
ώρες στον φούρνο, στους 120 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ο χρόνος ψησίματος δεν είναι
σταθερός, εξαρτάται από τον κάθε φούρνο, γι΄ αυτό πρέπει να τα επιβλέπουμε συνεχώς.
Αφού ψηθούν, άφησέ τα να κρυώσουν εντελώς και μετά ξεκίνα το βάψιμο.
Αν δεν υπάρχει κάποιος ενήλικας που να μπορεί να σε βοηθήσει στο ψήσιμο, άφησέ τα
αυγά για 5-6 μέρες να στεγνώσουν και να σκληρύνουν από μόνα τους, χωρίς ψήσιμο.
Βάψε την επιφάνεια με ένα χρώμα μπογιάς, άφησέ την να στεγνώσει εντελώς και μετά με
τους μαρκαδόρους πρόσθεσε διάφορα σχήματα, διακοσμητικές γραμμές και κουκίδες.
Όταν ολοκληρώσεις τη διακόσμηση, κόψε κομμάτια κορδέλας ή κλωστής και πέρνα την
μέσα από τις τρύπες, για να μπορείς να τα κρεμάσεις. Τοποθέτησε το ξερό κλαδί στη
γλάστρα και διακόσμησε το πασχαλινό σου δέντρο. Καλή επιτυχία!!!

Σημείωση: Με τη ζύμη από αλάτι μπορείς να φτιάξεις και ό,τι άλλο στολίδι θες πχ.
λαγουδάκια, λουλούδια, καρδούλες και ό,τι άλλο φανταστείς, για να διακοσμήσεις το
δέντρο ή το σπίτι σου.
Εάν υπάρχει κάποια απορία ή θέλεις να ρωτήσεις κάτι, στείλε μου ένα e-mail στο
artclass34@outlook.com. Θα χαρώ πολύ να σου τη λύσω.
Επίσης, αν θέλεις να μου δείξεις αυτά που έφτιαξες, φωτογράφισέ τα και στείλε μου τα στο
e-mail address μου artclass34@outlook.com. Ανυπομονώ να τα δω και να σου στείλω τα
σχόλιά μου.
Πηγή: https://gr.pinterest.com/pin/228557749811483770/

