12 must σσμβοσλές για τα καλύτερα αβγά της Λαμπρής
1. Δηαιέγνπκε αβγά εκέξαο (ηα πην θξέζθα πνπ ζα βξνύκε), κεζαίνπ
κεγέζνπο, δηόηη ηα κεγαιύηεξα ζπάλε επθνιόηεξα.

2. Πξνηηκάκε ηα θαθέ αβγά, αλ πξόθεηηαη λα ηα θάλνπκε κνλόρξσκα θαη
κε έληνλα ρξώκαηα, θαη ηα ιεπθά αλ ζέινπκε πην απαιά ρξώκαηα κε
ζρέδηα.

3. Πξηλ ηα βξάζνπκε, ηα αθήλνπκε έμσ από ην ςπγείν κέρξη λα έξζνπλ
ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τα πιέλνπκε θαιά κε δεζηό λεξό θαη μίδη, γηα
λα απνκαθξύλνπκε από ην ηζόθιη ηηο νπζίεο πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηνλ
νκνηόκνξθν ρξσκαηηζκό.

4. Τα βάδνπκε ζε κία ζηξώζε, ηα θαιύπηνπκε κε θξύν λεξό θαη κόιηο
πάξνπλ βξάζε, ρακειώλνπκε ηε θσηηά θαη ζηγνβξάδνπκε πεξίπνπ 12
ιεπηά.

5. Τα βγάδνπκε πξνζεθηηθά από ηελ θαηζαξόια έλα-έλα κε έλα θνπηάιη
ηεο ζνύπαο, ηα μεπιέλνπκε θαη ηα αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ θαη λα
θξπώζνπλ θαιά.

6. Δελ βάθνπκε ξαγηζκέλα αβγά.

7. Φνξάκε πιαζηηθά γάληηα θαη θαιύπηνπκε ην ρώξν πνπ ζα
δνπιέςνπκε, αθνύ νη βαθέο αθήλνπλ κόληκνπο ιεθέδεο. Φηηάρλνπκε ηε
βαθή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπαζίαο. Τα βάδνπκε ζηελ
θαηζαξόια κε κηα ηξππεηή θνπηάια, ρσξίο λα αθήζνπκε πνιιά θελά
αλάκεζά ηνπο, θαη θξνληίδνπκε ε βαθή λα ηα θαιύςεη ηειείσο.

8. Η βαθή κε δεζηό λεξό δίλεη εληνλόηεξεο απνρξώζεηο, ελώ ε βαθή κε
θξύν λεξό, αλ θαη είλαη πην γξήγνξνο ηξόπνο, δίλεη ρξώκαηα πην αλνηρηά
θαη ρσξίο νκνηνκνξθία.

9. Τα βγάδνπκε έλα-έλα θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε ιαδόθνια θνύξλνπ, πνπ
δελ θνιιάεη. Τα αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ, αθήλνληαο θάπνηα απόζηαζε
κεηαμύ ηνπο.

10. Μόιηο θξπώζνπλ, ηα γπαιίδνπκε κε ιίγν ιάδη ή κε ην εηδηθό
γπαιηζηηθό πνπ πεξηέρεηαη ζπλήζσο ζηε ζπζθεπαζία ηεο βαθήο,
ρξεζηκνπνηώληαο ραξηί θνπδίλαο.

11. Τα δηαθνζκνύκε κε απηνθόιιεηα, αλ καο αξέζεη. Αλ ζέινπκε λα ηα
δσγξαθίζνπκε, θαιό είλαη λα πξνζέμνπκε ηα ρξώκαηα λα είλαη
θαηάιιεια γηα ηξόθηκα.

Πεγή: Αζελόξακα

12. Αλ πξόθεηηαη λα βάςεηε βηνινγηθά αβγά, πξέπεη λα θξνληίζεηε λα
πξνκεζεπηείηε νηθνινγηθή βαθή, δηόηη αλ ηα βάςεηε κε ζπκβαηηθή βαθή,
ράλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ηδηόηεηά ηνπο.

