
 

 

  

PAPÍRMASÉ-TOJÁSFÉSZEK 

 
 

Alapanyagok: 

• újságpapír 

• csiriz (2 dl víz, 2 evőkanál liszt) 

• zsíros anyag (pl. krém, olaj) 

• egy tál 

• festék 

• ecset 

• vizes tálka 

Ajánlott korosztály: minden korosztály 

számára ajánlott, kisebbeknek szülői 

segítséggel 

Az elkészítés menete:  

Csiriz recept:  

Öntsünk egy lábosba 2 dl hideg vizet és adjunk hozzá 2 evőkanál finomlisztet. A lisztet óvatosan 

adagoljuk a vízbe, ha van otthon kézi habverő, azzal még egyszerűbben tudjuk 

csomómentesre keverni. Az elegyet tegyük fel közepes hőfokon melegedni, és addig hevítsük, 

amíg ragasztó állagú masszát nem kapunk (nem kell forralni!). Töltsük át egy edénybe és kész 

is vagyunk. A csiriz hűtőben, lefedve tárolva még 1 hétig felhasználható. 

Papírmasé: 

A papírmasé technikát célszerű a konyhában vagy olyan helyen végezni, ahol könnyen fel 

lehet takarítani az esetleg lecsöpögő vizet vagy csirizt. Az újságpapírt kisebb darabokra tépjük, 

de nem kell nagyon aprónak lennie. A papírlapokat ezután félre tesszük, majd a kiválasztott 

tálunkat lefelé fordítva, bekenjük bármilyen otthon található zsíros állagú anyaggal (étkezési 

zsír, olaj, testápoló stb.). Ha ezzel megvagyunk, töltsünk egy edénybe vizet, mártsuk bele 

egyesével a papírlapokat, majd illesszük azokat légmentesen a bekent, lefelé fordított tálunkra. 

Így haladunk körbe addig, amíg kész az első réteg. Fontos, a papírlapok teljesen fedjék 

egymást, ne maradjanak üres felületek. Ha kész az első réteg, a vizes edényt félre tehetjük, 

mert innentől minden réteget csirizzel fogunk bevonni.  A csirizt kézzel és ecsettel is felvihetjük 

a papírlapokra, de tapasztalataink szerint kézzel jobban rá lehet „masszírozni” a rétegeket 

egymásra és a gyerekek is jobban élvezik. Minden papírlapra kenjünk egy kis csirizt és így 

haladjunk körbe. Minimum 8-10 rétegre van szükség egy tál elkészítéséhez, de akár 15-20 is 

felkerülhet. Minél több rétegünk van, annál masszívabb lesz a végeredmény. Ha úgy ítéljük, 

hogy készen vagyunk 1,5-2 napra van szükség ahhoz, hogy megszáradjon annyira az 

alkotásunk, hogy le tudjuk szedni a tálról. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, ha nem akar elsőre 

lejönni, lapos, életlen tárggyal alányúlhatunk finoman. Ha elvált egymástól a papírmasé és az 

eredeti tál, de véletlenül az első réteg kicsit feljött, semmi baj, csirizzel finoman egyengessük 

vissza, majd helyezzük vissza az eredeti tálra, hogy megtartsa az eredeti formáját. Még hagyjuk 

1 napot száradni a tálunkat és ha már teljesen megkeményedett, a szélét lecsiszolhatjuk, 

kifesthetjük és a végén még le is lakkozhatjuk, hogy még tartósabb legyen a végeredmény.  
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