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Istnieje kilkadziesiąt naturalnych metod barwienia
pisanek, dzięki którym można uzyskać wiele
różnorodnych barw. Bazują na owocach, warzywach,
zbożach. Dziś zaprezentuję cztery najprostsze,
naturalne barwniki do jajek, wykorzystujące składniki
łatwo dostępne w sklepie spożywczym, hipermarkecie
czy na targowisku.
Jak zabarwić jajka na niebiesko czerwoną kapustą

1. Gotujemy jajka na twardo.
2. 1/2 główki czerwonej kapusty gotujemy w 1 l wody

przez 30 minut. Przelewamy przez sitko do miski,
liście możemy wykorzystać np. do sałatki albo
bigosu.

3. Do gorącej wody z kapusty dodajemy 2 łyżki soli i
2 łyżki białego octu spirytusowego.

4. Zanurzamy jajka i zostawiamy aż do uzyskania
pożądanego odcienia niebieskiego (intensywny
kolor wymaga leżakowania jajek w barwniku przez
całą noc).

Jak zabarwić jajka na żółto kurkumą
1. Gotujemy jajka na twardo.
2. Do miski wlewamy 1,5 litra wrzątku, dosypujemy

4 łyżki kurkumy, 3 łyżki soli i dolewamy 3 łyżki
białego octu spirytusowego.

3. Zanurzamy jajka i zostawiamy aż do uzyskania
pożądanego odcienia żółtego (intensywny kolor
wymaga leżakowania jajek w barwniku przez ok. 2
godziny).

Jak zabarwić jajka na brązowo liśćmi cebuli
1. Liście zewnętrzne cebuli dość gęsto ułożone w 1-

litrowym naczyniu przekładamy do większego
garnka i zalewamy 1 litrem wody.

2. Doprowadzamy do wrzenia, gotujemy przez 15
minut. Odcedzamy liście, do zabarwionej wody
dodajemy 3 łyżki soli i 3 łyżki białego octu
spirytusowego.

3. Wkładamy surowe, wyczyszczone wacikiem
nasączonym w occie jajka i gotujemy przez 15-25
minut, aż do uzyskania pożądanego odcienia
brązu.

.
źródło:pozytywna kuchnia.pl

                     

Polak, Francuz i Rusek testują pralki. Francuz zrzucił,
rozwaliła się. Rusek zrzucił - rozwaliła się. Polak
zrzucił: cała. Rusek i Francuz pytają: 
- Jak ty to zrobiłeś że pralka nie rozwaliła się?
A Polak:
- Dłuższe życie każdej pralki to Calgon!

Przychodzi facet do dentysty, siada na fotelu. Dentysta
zagląda mu do gęby. Widząc same złote zęby pyta:
- Przecież pan ma same złote zęby!? W czym mam
panu pomóc?
- Nie gadaj tyle tylko zakładaj alarm!

Diabeł złapał Polaka, Rusaka i Niemca. Mówi:
- Niech każdy przyniesie w czymś wody.
Polak przyniósł w szklance. Diabeł kazał wypić.
Niemiec przynióśł beczkę i płacze i się śmieje. 
- Czemu płaczesz? - pyta diabeł.
- Bo już nie mogę.
- A czemu się śmiejesz?
- Bo Rusak jedzie z cysterną!

Jechali pociągiem Polak, Niemiec i Rusek.
Założyli się o to, kto pokaże coś efektywniejszego.
Niemiec mówi:
- Dajcie mi 10 sek. i zgaście światło.
Po 10 sek. zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu
nagle Niemiec oddaje im zegarki.
Rusek mówi:
- Dajcie mi 5 sek. i zgaście światło.
Po 5 sek. zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu się
okazuje, ze wszyscy mają pozawiązywane sznurówki.
Polak mówi:
- Dajcie mi 1 sek. i zgaście światło.
Po 1 sek. zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu nagle
wchodzi konduktor i mówi:
- Panowie, koniec jazdy, ktoś ukradł lokomotywę...

źródło: hss.pl

http://pozytywnakuchnia.pl/bigos-staropolski/
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                                                              NastoCooltura
Cześć i czołem. U nas w redakcji zaszły małe zmiany w NastoCoolturze pisać będę dla was ja MajkaLoveMusic.
Chcę opisać nowe, ciekawe i zakręcone hity, książki i filmy. 
POZDROWIENIA, MAJKALOVEMUSIC.  

                                  MUZYKA
Kto nie zna utworu „HAPPY” Pharrella Williamsa? No
przecież, że wiecie. Stacje radiowe wprost wielbiły ten
hit przez parę tygodni. Polecam tę piosenkę. Williams
ma jak widać nie tylko talent muzyczny, każda nuta
wyśpiewana bez odrobiny fałszu. Po prostu ideał.
Czytajcie NastoCoolture i bądźcie HAPPY. 

                             KSIĄŻKA           
Drodzy Czytelnicy. Przepraszam, że nie dogodzę
wszystkim w tym numerze, ale mam nadzieję, że
niektórzy z was lubią historię. Tych co jej nie lubią
zapewniam o tym, że po przeczytaniu tej książki
historia będzie ciekawa i magiczna. W tej książce
znajdują się ciekawostki "o których filozofom się nie
śniło" oraz fakty, ilustracje,zdjęcia, opisy znanych
ludzi. Chciałabym, aby uczniowie nie patrzyli na
historię tak karcącym wzrokiem, a wszystkich
historiomanów pozdrawiam.    

MajkaLoveMusic

                                CZAR I MAGIA W KRÓLICZEJ DZIURZE 
 ZAJRZYJ W GŁĄB KRÓLICZEJ NORY I WRAZ Z ALICJĄ PRZEŻYJ
FANATYCZNĄ,PEŁNĄ MAGII PRZYGODĘ. ZNIKAJĄCY KOT, BIAŁY
ZAJĄC CZY SZALONY KAPELUSZNIK TO TYLKO POJEDYNCZE
WALORY PIĘKNA TEGO FILMU. W DODATKU RZECZYWISTOŚĆ
PRZEMAWIAJĄCA PRZEZ EKRANIZACJĘ PIĘKNEJ KSIĄŻKI. MYŚLĘ,
ŻE TO NAJPIĘKNIEJSZY FILM DISNEY'A.   

copikko.wordpress.com
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                                        ORANGUTANY
Orangutany to małpy bardzo bliskie człowiekowi. Mieszkają one na
 Sumatrze  i  Borneo ( Indonezja ). Ich nazwa pochodzi od
ORANG HUTAN - czyli leśny człowiek ☺ 
                                       ☺ Ciekawostki ☺

Orangutany są największymi zwierzętami, które żyją na drzewach. 
Samce różnią się od samic, ponieważ mają talerze policzkowe.
Jedzą głównie owoce.
Obecnie  są one  zagrożone wyginięciem - ze względu na wycinanie
lasu deszczowego i sadzenie palm olejowych. Dlatego powstają
ośrodki, które zajmują się małymi, osieroconymi orangutanami.     OJ

by OJ

                   Malezja, Singapur i Borneo
czyli metropolia, dżungla, wieżowce i dzioborożce
Tysiące kilometrów stąd, znajduje się pewne piękne i
kolorowe państwo - Malezja. Jej stolica to bardzo
nowoczesne Kuala Lumpur, którego symbolem są
wieże Petronas ( na zdjęciu  poniżej). Lecz Malezja nie
jest tylko ogromną metropolią - znajdziemy tu piękne
świątynie w Ipoh, które są namiastką Chin,  orangutany
i ludożerców na wyspie Borneo, zapachy Indii w Little
India, riksze w Georgetown oraz pola herbaciane w
Cameron Highlands.                                  OJ

            Singapur - wieżowiec na wieżowcu
Następnie odwiedziłam miasto - państwo Singapur.
Jest to jedno z najnowocześniejszych państw/miast.
Singapur możemy skojarzyć z hotelem Marina Bay
Sands - budynkiem w kształcie statku - i Marylion'em -
pomnikiem syreno-lwa ( na zdjęciu z panoramą
Singapuru powyżej). To miasto ma również piękne
dzielnice -  chińską i indyjską - w której możemy
poznać smak każdego z tych krajów. Warto również
zobaczyć singapurski Ogród Botaniczny z wieloma
egzotycznymi roślinami i pójść do singapurskiego Zoo.
 

OJ

                                                 Borneo czyli piękna dżungla
Najcudowniejszym punktem naszej wyprawy było  Borneo. Wyspa ta jest podzielona między Malezją, Indonezją i
Brunei. Jeszcze kilka lat temu był tam ogromny las deszczowy, który obecnie jest zastępowany palmami
olejowymi, przez co ginie wiele zwierząt takich jak orangutany. Te małpy są wizytówką Borneo wraz z drugimi
przedstawicielami gatunku , które  śmiesznie wyglądają - nosaczami. Jest tam tez największy kwiat świata -
raflezja. W dżungli możemy  spotkać bardzo ciekawe ptaki - dzioborożce.  Ciekawostką jest również, że
przysmakiem ludzi mieszkających w tych krajach jest najbardziej śmierdzący owoc świata - durian. Widziałam
 lody z duriana, galaretkę  z duriana i nawet restaurację ze wszystkimi potrawami z duriana!!! Podobno jak się go
zje, można mieć nawet halucynacje!

OJ

Ten Ten

Petronas
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