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MALBA JÍDLEM 
nebo chcete-li experimentování v kuchyni s tím, co doma najdu. 

  
Všichni jistě máme tu „nemilou“ zkušenost, že nám nějaké jídlo zabarvilo oblečení, stůl nebo 

sešity a papíry. Občas se vylije kafe nebo čaj a zanechá na papíře kruhovou hnědou nebo 

fialovou skvrnu. Nebo jste při pití kakaa brčkem začali kakao bublat a spíše jste od rodičů 

slyšeli negativní reakce!  

My vám nyní chceme ukázat, že vše co bylo zmíněno, se může stát i výtvarným hravým 

experimentováním. 

V kuchyni, v lednici nebo mrazáku se mohou ukrývat potraviny, které nemusíme jen jíst, ale 

s nimi malovat. Každá potravina má svou specifickou barevnost nebo ji může v průběhu 

schnutí měnit. 

  



BAREVNOST POTRAVIN  

Ovocný čaj – růžová po zaschnutí fialovomodrá  

Borůvky – fialovomodrá 

Maliny – růžová 

Kečup – červenorůžová 

Koření paprika sladká– červená 

Hořčice – okrová (oranžovohnědá) 

Černý čaj – žlutohnědá 

Koření kari, kurkuma – žlutá 

Rakytník – oranžovožlutá 

Kakao – hnědá 

Káva – odstíny hnědé 

Špenát, medvědí česnek – zelená 

 

Nebojte se experimentovat. Do kakaa, kafe nebo koření můžete přidat vodu s jarem a 

bublejte. Nejdříve nečekejte raději vůbec žádný výsledek a jen tak si hrajte. Pokud se vám 

vytvoří na papíře velká louže, vylejte ji do dřezu, nechejte papír proschnout a pokračujte 

třeba jinou barvou. Stopy po bublinkách lépe vyniknou na prázdném bílém papíře.  

  



 

Borůvky jsou nejdříve fialovorůžové, po zředění s vodou nebo usychání můžete pozorovat 

jak se barevnost mění v téměř tmavě modrou. 

To stejné můžete pozorovat při malbě ovocným čajem. Nejdříve sytě růžový čaj se po 

zaschnutí mění v modré skvrny. 

    

               



 

 



  

Přírodní barvení není nic nového ani v historii odívání. Různé textilie se od pradávna barvila 

za pomocí rostlin a bylin. Zde uvádím odkaz pro ty, kteří byste se tomuto tématu chtěli 

věnovat více. 

http://pesleri.blogspot.com/2018/07/jak-na-prirodni-barveni.html 

ČERVENÁ - kořen pampelišky, řepa, šípky, ostružiny, ibišek, přeslička rolní 

ORANŽOVÁ - slupky z cibule, mrkev, kurkuma 

ŽLUTÁ - měsíček, lopuch, celerová nať, čaj, pampeliška 

ZELENÁ - špenát, kopřiva, řebříček, šťovík 

MODRÁ/PURPUROVÁ - červené zelí, hyacint, kůra z javoru, bezinky, sléz 

HNĚDÁ - dubová kůra, květ třezalky, jalovec, čaj, ořechové slupky 

   

  

http://pesleri.blogspot.com/2018/07/jak-na-prirodni-barveni.html


MALOVÁNÍ KÁVOU 

I když se může zdát, že malování kávou je fenoménem posledních let, nemusí to tak být. Už 
v daleké historii lidé přišli na to, že některé  rostliny nebo přírodniny mají barvicí 
schopnosti. Pravěcí umělci míchali barevné hlinky s tukem nebo vodou k vytvoření barvicích 
směsí, čínští umělci používali čaj k tomu, aby dodali sépiový tón svým uměleckým dílům. 
Jakmile se káva rozšířila po Evropě, určitě někoho napadlo kávu využít pro malování . 

      

Proč malovat kávou? 

Jednoznačně proto, že pomůcky pro tohle malování najdeme skoro v každé domácnosti. 
Malovat můžete zbytky kávy, co vám zbude v hrnečku a nebo si připravit vlastní barvicí směs 
ze zapomenuté instantní kávy, která se krčí někde vzadu na poličce ve spíži.  

Co je potřeba k malování kávou? 

V první řadě samozřejmě kávu . Ale ani ostatní pomůcky nebude těžké si opatřit.  
Potřebovat budete vodu, několik nádobek, tužku na předkreslení a pevný papír. Ideální 
je akvarelový papír, ale vystačíte i se školní čtvrtkou a úplně v nouzi nejvyšší, vám postačí i 
obyčejný kancelářský papír. Pokud budete malovat na něj, počítejte, prosím, s tím, že se 
bude kroutit a také se může pod štětcem drolit. Není totiž primárně určený na malování s 
použitím vody. 
https://www.youtube.com/watch?v=EyQUsAYFwHw&t=1495s&ab_channel=JitkaZaj%C3
%AD%C4%8Dkov%C3%A1 

   
 

https://www.akvarelsjitkou.cz/2019/10/13/vyrobte-si-vlastni-inkoust-z-kurkumy/
https://www.akvarelsjitkou.cz/2019/09/04/jak-si-vybrat-papir-na-akvarel-papir-bez-kyselin/
https://www.akvarelsjitkou.cz/2019/08/20/jak-si-vybrat-papir-na-akvarel-akvarelovy-kreslici-karton/
https://www.youtube.com/watch?v=EyQUsAYFwHw&t=1495s&ab_channel=JitkaZaj%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=EyQUsAYFwHw&t=1495s&ab_channel=JitkaZaj%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1


Štětce na malbu kávou jsou ideální takové, které mají jemné štětinky  - vlasové. Můžou být 
přírodní a nebo klidně i syntetické. 
Prvním krokem je příprava barvicí směsi. Čím bude koncentrovanější, tím bude barva 
tmavší. Malovat můžete stejně, jako akvarelem. Do mokrého nebo suchého podkladu . 
Ideální je postupovat od světlého ke tmavému.  
Finální podobu vaší malby ovlivní textura papíru i použité štětce.  
Malba kávou je zajímavá technika, kterou si můžete zkusit i doma. Hodně se podobá 
akvarelové malbě nebo technice rozmývané tuše.  

  

Její obrovskou výhodou je to, že nepotřebujte žádné zvláštní pomůcky. Většinu určitě 
najdete doma i bez složitého nakupování a shánění. Jediné, co bych doporučila 
nezanedbat, je výběr papíru na malování. 

Na obyčejný kancelářský papír se vám nebude dobře malovat, obyčejná čtvrtka už to 
zvládne lépe. A s akvarelovým papírem zvládnete úplná kouzla. 

  

https://www.akvarelsjitkou.cz/2019/09/04/jak-si-vybrat-papir-na-akvarel-papir-bez-kyselin/


Podobně barvit můžete i vajíčka na Velikonoce. Jistě znáte barvení vajíček v cibulových slupkách. Zde 
si můžete rozšířit obzory a barvit dalšími odstíny pouze přírodně. Barvy nebudou pravděpodobně tak 
syté a zářivé jako z potravinářskými barvami, ale za zkoušku to stojí. 

 

https://zena-in.cz/clanek/s-prebytky-urody-si-muzete-uzit-zabavu-pouzijte-je-k-domacimu-barveni 

  

  

   

https://zena-in.cz/clanek/s-prebytky-urody-si-muzete-uzit-zabavu-pouzijte-je-k-domacimu-barveni

