Com fer pintura a casa si no en tenim?
És possible que aquests dies a casa no tinguem pintura o s’hagi acabat algun
color o simplement no hem pogut comprar-ne. A continuació us proposem
alternatives per a fer pintura a casa i a més no tòxica, per a que tothom pugui
utilitzar-la.
Esteu preparats?
Abans de començar és important tenir ampolles buides on poder guardar la
pintura.
-

Pintura amb farina:
1. Afegir en un bol 1 tassa de sal, 1 de farina i 1 d’aigua i remoure bé
tots els ingredients.
2. Afegir colorant alimentari del color que vulguem i remoure bé tots
els ingredients. Hem d’intentar que no es facin grumolls per què
no sigui difícil manipular la puntura després.
3. Un cop fet, important omplir les ampolles amb la pintura amb
ajuda d’un embut o similar i tapar per a que no es faci malbé.
4. Rentar tots els estris que s’han utilitzat.

-

Pintura amb ou i tises:
1. Agafar una safata de magdalenes o motllo de congelar glaçons.
2. Fer pols de les tises picant-les amb ajuda del morter i separar-les
per colors.
3. Omplir d’aigua els compartiments del motllo o safata i afegir la
pols de les tises en cada compartiment.
4. Per que la pintura no sigui tòxica, cal tenir ous pasteuritzats, per
tant, cal bullir-los uns 2 minuts aproximadament. El rovell ha
d’arribar a una temperatura de 60ºC. Aquest pas es pot evitar,
però cal que tingueu en compte si els nens/es s’ho ficaran a la
boca. Per tant caldrà valorar-ho.
5. Separar les clares del rovell i afegir el rovell a l’aigua amb tisa dels
compartiments que hem preparat i remenar.
6. Un cop acabat el procés caldrà esperar uns minuts. Quan la
pintura estigui dura ja es podrà
utilitzar.

Si no teniu colorant o tises es poden utilitzar
caramels vells que tinguem de la nit de reis
per exemple. S’han de desfer al microones i
seguir els passos anteriors.

