POSKUSI V KEMIJI

4. teden: 6. 4. – 10. 4. 2020

Pozdravljeni ''Pokovci'',
za nami je že tretji teden pouka na daljavo. Verjamem, da ste se že prilagodili
in sprejeli ta način dela. Še vedno sem trdno prepričana, da nam bo z dobrim
sodelovanjem uspelo.

PRIPRAVIMO PIRHE Z NARAVNIMI BARVILI
Bliža se Velika noč, ki je največji in najstarejši krščanski praznik.
Z njo je povezanih veliko običajev in šeg. Večino jih poznaš.

V soboto poteka tudi blagoslavljanje velikonočnih jedi, med katerimi so tudi pirhi.
Razširjeno je tudi iskanje pirhov, ki jih zgodaj zjutraj skrije velikonočni zajček.

Pirhe lahko barvamo z umetnimi (sintetičnimi) ali naravnimi barvili.
Sintetična barvila za pirhe velikokrat vsebujejo azobarvila, kot so tartazin,
kinolinsko rumeno, oranžno FCF, karmoizin, rdeče R4, rdeče AC in druge,
ki imajo zdravju škodljive učinke.
Res je, da so vse barve v zavojčkih na policah trgovin primerne za barvanje jajc,
a je bolje, da za barvanje uporabimo naravna barvila.

Naloga
Z barvili iz naravnih materialov pobarvaj jajca in ugotovi najprimernejši material za barvanje.

Nekaj nasvetov


Za pripravo pirhov je priporočljivo vzeti približno teden dni stara jajca, saj se sveža
težje lupijo.



Za barvanje uporabi jajca, hranjena na sobni temperaturi.



Če želiš, da imajo pirhi odtisnjene vzorce, uporabi najlonsko nogavico
in različni dekorativni material. Dekoracijo položi na surovo jajce, nato ga zavij v
najlonsko nogavico.



Za lepše in močnejše obarvanje, je dobro, da razbarvaš lupino jajca; 10 minut
ga kuhaš v vodni raztopini kisa (vzemi enaka dela vode in kisa).



Ko so jajca obarvana, jih vzemi iz posode z barvilom in posuši.



Za večji sijaj pirhe podrgni s slanino ali na tanko premaži z oljem; izpusti tiste, ki so posuti s kristali.

Potrebuješ
lonec za kuhanje
lesena žlica
karton za jajca ali mrežica za odcejanje (lahko iz pečice)
jajca
vodovodna voda
kis
košček slanine ali malo namiznega olja
papirnate brisače
viri barvil: kamilice, kava, olupki čebule, čaj (ruski, hibiskusov), kurkuma... (poišči snovi, ki jih imaš doma)
dekoracija: listi in cvetovi različnih rastlin, mrežice – embalaža sadja, gumice, stara najlonska nogavica...

Postopek
V loncu pripravi vodo in ji dodaj barvilni rastlinski material (poljubna količina).
Če nisi razbarval jajčne lupine, dodaj približno 0,5 dl kisa.
V tako pripravljeno zmes previdno dodaj čisto jajce oz. dekorirano tako, da je
popolnoma prekrito s tekočino.
Jajce naj počasi vre 15 minut. Pusti ga, da se ohladi. Nato ga previdno vzemi iz
vode in ga osuši.
Barvaš lahko poljubno število jajc. Če želiš imeti različne barve pirhov, postopek
ponovi z drugim rastlinskim materialom.

Nanizala sem nekaj idej. Tudi ti se potrudi, bodi izviren pri raziskovanju in uporabi naravnih barvil.
Povprašaj starejše, kako so včasih pripravljali pirhe. Pozanimaj se tudi o običajih, šegah in navadah ob Veliki noči.
Najlepše pirhe slikaj, pošlji fotografijo in opis barvanja. Opis naj bo natančen, lahko je opremljen s fotografijami.
Lahko posnameš filmček. Vesela bom vsakega izdelka in informacij o običajih, šegah in navada, ki mi jih boš
posredoval na eAsistenta.
Če želiš, da tvoje delo ocenim, se potrudi pri pripravi pirhov in iskanju informacij.

Vem, da ti bo uspelo.

Tebi in tvojim domačim, želim lepe praznike.

Velikonočna voščilnica s srede 20. stoletja

