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gekookt bruin ei 
    

stickers of ballon 

 
 

azijn 
 

glas 
 

schuursponsje 

1.  Droog het gekookte ei goed af. Zodat het helemaal droog is. 

2.   Of knip het tuitje van de ballon.  

Knip gaatjes in de ballon. Doe de ballon om het ei. 

 

  Of plak stickers stevig op het ei. Je kunt ook een 

grote sticker in kleine stukjes knippen. 

3.   Leg het ei in het glas. 

 Giet het glas vol azijn. 

 

 

 
 Wacht 1 uur. 

4.   Haal het ei uit het glas. 

 Spoel het ei onder de kraan af.  

 Schuur met het sponsje en water de stickers 

van het ei.  

 Je paasei is klaar!  

 
Eierschalen lossen op in azijn. Bruine eieren zijn alleen aan de 

buitenkant bruin. Aan de binnenkant zijn ze wit. Door de azijn 

lost eerst de bruine buitenkant op.. Onder de ballon of  onder de 

stickers kan het azijn niet komen, daarom blijft het ei daar bruin.   
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hardgekookt 

wit ei 

 
glas 

 
pan mes 

 
azijn 

 
snijplank zeef eetlepel 

 
kleurige groente 

kleurige groente 1.  Zo maak met groente een kleurig paasei  

 Kies een kleurige groente uit. Bijvoorbeeld rodekool, ongekookte 

rodebiet, geelwortel (kurkuma) of uienschillen.  

 Snij de groente in stukken en leg het in de pan. 

 Voeg er een kwart liter water toe. 

 
 Kook het water met de groente 1 uur, zodat de kleurstof uit 

groente in het water trekt. Zachtjes laten koken met de deksel 

op de pan. 

2.  Wacht tot het aftreksel (het gekleurde water) is afgekoeld

 Zeef het aftreksel,  

 Giet het aftreksel in het glas.  

 Voeg 1 eetlepel azijn toe. 

 
 Leg het ei in het aftreksel en laat 

het een paar uur staan. 

 Als het ei mooi gekleurd is haal je 

het uit het glas. 

 Dep (niet vegen) het voorzichtig droog 

met keukenpapier. 

3.  

 
Door de groente lang te koken, maak je de cellen in de groente 

kapot, waardoor de kleurstof uit de groente in het water trekt. 

De azijn die je toevoegt aan het aftreksel lost de eierschaal een 

beetje op, waardoor de kleurstof in de eierschaal kan trekken.   

 

Probeer het eens met een andere kleurige groente 

Of dek het ei gedeeltelijk af met stickers of een ballon.  

 
Ruim alles weer schoon en droog op! 


