Karczewicz Ágnes: Cinege- mesék hétről hétre
„Receptek” a Föld napjára

1. „recept”: vulkánkitörés
1. lépés: A homokozóba tegyünk egy befőttes üveget, mely köré homokdombot
emelünk.
2. lépés: az üvegbe szórjunk 3-4 evőkanál szódabikarbónát és töltsük fel 2-3 dl
ételfestékkel színezett ecettel, és már zúdul is lefelé a lávafolyam. (Ha még
szülinapi tűzijátékot is szúrunk mellé, akkor aztán biztos, hogy nagy lesz a
siker.)

2. „recept”: kőgyurma





1 csésze liszt,
¼ csésze kávézacc,
½ csésze só,
½ csésze homok,



½ csésze víz (a vízzel vigyázzatok, mert ha eleve vizes a homok, akkor
jóval kevesebb elég belőle!)

A víz kivételével minden hozzávalót egy dobozba teszünk, jól összekeverjük,
majd összegyúrjuk a vízzel.

3. recept: földfesték
Szükséges anyagok: föld, edények, újságpapír, sodrófa vagy kalapács, műanyag
tasakok, szita vagy rosta, tál, evőkanál, vajazó kés vagy spatula, kemény és sima
munkalap (egy fém tepsi alja vagy egy kerámialap), víz, papír, festőecsetek,
befőttesüvegek tetővel együtt
Elkészítése, felhasználása és tárolása:
 Gyűjts a közelben különböző földfajtákat edényekbe! Keress olyan
helyeket, ahol nincs lomb és nem is túl homokos a föld! Ideális helyek a
gyűjtésre például kopár területek, építkezési területek, kőfejtők környéke
vagy bármely más terület, ahol utak szelik át a hegyvidéket, szabadon
hagyva a termőföldet. A különböző földfajtáknak különböző színe is van,
egészen a téglavöröstől a feketéig.
 Szórd szét a földet az újságpapíron és alaposan szárítsd ki!
 Helyezd a már száraz földet műanyag tasakba!
 Morzsold össze egy sodrófa vagy egy kalapács segítségével!
 A szétmorzsolt földet szórd bele egy szitába vagy rostába és a szita alá
tégy egy tálat, hogy csak a legapróbb szemcsék kerüljenek a tálba!
 Az evőkanállal végy ki földet a tálból és helyezd a kemény felületre!
 Adj hozzá vizet (cseppenként) és keverd össze a spatulával egy festék
állagú masszává!
 Mártsd bele a földfestékbe a festőecsetedet és már festhetsz is!
 Ha szükséges, akkor vízzel tovább hígíthatod festékedet!
 Tárold földfestékeidet befőttesüvegekben, melyekre jól rácsavarod a
tetejüket, oldalukra pedig címkére felírod, hogy mi van bennük!

4. „recept”: Zsírkréta földből
Hozzávalók:
- 60 gramm méhviasz
- 60 gramm paraffin
- 6 teáskanál terpentin
- 90-150 gramm természetes festékanyag (lásd: földfestékek)
- edény a viasz olvasztásához
- kanál a keverék összekeveréséhez

- alumínium fólia
- papír süteményes kelyhek
- tepsi
- tűzhely
Elkészítés:
 Béleld ki a tepsit alumínium fóliával és tedd bele a papír kehelyformákat!
(Az 1. 2. 3. és 4. lépéseknél felnőtt felügyelet ajánlott!)
 Olvaszd meg a viaszt és a paraffint egy edényben alacsony hőfokon!
 Vedd le a tűzhelyről!
 A meleg viaszos keverékhez lassanként add hozzá a terpentint és a száraz
földfestéket és addig kavargasd, míg teljesen összekeverednek az
anyagok!
 Öntsd bele a meleg keveréket a papírformákba és hagyd kihűlni!
 Miután kihűlt az anyag, vedd ki őket!
 Már kész is a zsírkréta. Használd hát!
(A földfesték és zsírkréta receptjének forrása: „Mindenovi”)

