ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ

Το υγρό σαπούνι το άφησα δεύτερο επειδή έχει ένα μικρό βαθμό δυσκολίας σε σχέση με το
σαπούνι σε μπάρα και είναι σίγουρα πιο χρονοβόρο. Το πλεονέκτημά του όμως είναι ότι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπότε δεν θα
χρειαστεί να κάνετε υπομονή ένα μήνα για να πλυθείτε όπως το προηγούμενο.
Ας δούμε κι εδώ τα ΥΛΙΚΑ μας. Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει υγρό σαπούνι;
………………..
Τα σκεύη που χρειαζόμαστε είναι:
1. Μία κατσαρόλα (ατσάλινη) μεγάλη που να χωράει τουλάχιστον τέσσερα πέντε λίτρα
2. Μία ζυγαριά
3. Μία κανάτα γυάλινη πυρίμαχη βαθμονομημένη να μετράει λίτρα και υποδιαιρέσεις του
λίτρου.
4. Ένα αναδευτήρα χειρός ή ηλεκτρικό και ένα κουτάλι μεγάλο
5. Ένα θερμόμετρο που να μετράει μέχρι τους 100 βαθμούς Κελσίου.
Τα υλικά για το σαπούνι είναι
1. Ελαιόλαδο 1 λίτρο
2. Νερό αποσταγμένο ή βρόχινο 560-ml (μιλιλίτρα) για την παρασκευή της ποτάσας. Σύνολο
όμως 4 λίτρα για την αραίωση
3. Καυστική ποτάσα (υδροξείδιο του καλίου KOH) 179 gr (γραμμάρια)
4. Άρωμα 5-15 ml (μιλιλίτρα)
Υλικά για την ασφάλεια μας:
1. Γάντια
2. Πλαστικά γυαλιά
3. Ξύδι
Το γυάλινο σκεύος, το άρωμα, την καυστική ποτάσα, καθώς και το θερμόμετρο μπορούμε να
τα αγοράσουμε από το κέντρο στην Αθήνα εκεί που πουλάνε χημικά. Εγώ γνωρίζω ένα και
για να μη σας παιδεύω θα πω ότι είναι ο Ρουμπουλάκης, Σωκράτους 30. Μπορείτε όμως να
τα αγοράσετε από οπουδήποτε αλλού που πουλάνε χημικά προϊόντα.
Ξεκινάμε να γνωρίσουμε τα υλικά μας (όποιος έχει δοκιμάσεινα φτιάξει σαπούνι σε μπάρα ας
κάνει μόνο ένα γρήγορο διάβασμα μέχρι την αρχή της διαδικασίας παρασκευής η οποία είναι
λίγο διαφορετική)

Θα χρειαστούμε μία κατσαρόλα που να είναι από ατσάλι (είναι οι περισσότερες) όχι
αλουμίνιο.

Για να σιγουρευτείτε μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος που γράφει stainless steel επίσης
μπορεί να γράφει και “για να μαγειρέψετε γυρίστε την κατσαρόλα από την άλλη πλευρά”.
Εντάξει;

Επίσης θα χρειαστούμε μία ζυγαριά γραμμαρίων. Εδώ, οι έμποροι ναρκωτικών δεν θα
αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αγοράσουμε μία. Θα μας
φανεί χρήσιμη όταν θα ζυγίσουμε την καυστική ποτάσα ή όταν θα θελήσουμε να αλλάξουμε
επάγγελμα.

Μία κανατούλα γυάλινη, τρελή και βαθμονομημένη του ενός λίτρου για να μετράμε τα υλικά
μας.

Ένα αναδευτήρα, για να κάνουμε τον κόσμο άνω κάτω, που μπορεί να είναι ηλεκτρικός

ή χειρός

Ένα βασικό συστατικό που θα χρειαστούμε είναι το λάδι.

Που μπορούμε να το βρούμε; Το συστατικό αυτό συχνάζει μέσα σε φριτέζες και τηγάνια και
του αρέσει να κολυμπάει στο Σαρωνικό αφού το χύσουμε στο νεροχύτη, και κάνει παρέα στα
ψάρια. Τα ψάρια όμως δεν το γουστάρουνε καθόλου για παρέα. Μαζεύουμε λοιπόν το λάδι
(χωρίς τις πατάτες που έχουν περισσέψει κατά προτίμηση, αφού δεν δίνουν ωραία νότα στο
σαπούνι μας), με τη βοήθεια από ένα σουρωτήρι, και το φυλάμε σε ένα δοχείο μέχρι να
αποφασίσουμε να το κάνουμε σαπούνι. Το ίδιο κάνουμε και με το λάδι που περισσεύει από το
τηγάνι.

Μπορούμε βέβαια να φτιάξουμε σαπούνι και από ελαιόλαδο που δεν έχει τηγανιστεί αλλά δεν
υπάρχει λόγος να είμαστε τόσο large τύποι. Σαπούνι θα φτιάξουμε, όχι δημόσιο έργο.

Ένα άλλο βασικό συστατικό που θα χρειαστούμε είναι το νερό. Το νερό που θα
χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να το αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ και το ζητάμε σαν
αποσταγμένο νερό (κυκλοφορεί σε 4 λιτρα)

ή να το πάρουμε δωρεάν-παιδεία από τη βροχή βάζοντας μία λεκάνη κάτω από την
υδρορροή τις μέρες που βρέχει.

Τέλος θα χρειαστούμε καυστική ποτάσα (υδροξείδιο του καλίου KOH). Αυτό μπορούμε να το
βρούμε σε μαγαζιά που πουλάνε χημικά Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πάρουμε από το
ψιλικατζίδικο της γειτονιάς επειδή δεν φτιάχνει ο καθένας υγρό σαπούνι . Σου δίνει ένα
σακουλάκι με άσπρες σκληρές νιφάδες, το παίρνεις, το πας σπίτι, και κάθεσαι και το κοιτάς
μέχρι να διαβάσεις παρακάτω. Προσοχή ! Μακρυά από παιδιά. Είναι καυστικό και
επικίνδυνο.
Η καυστική ποτάσα μοιάζει κάπως έτσι

Αν θέλουμε να μυρίζει ωραία το σαπούνι μας μπορούμε (προαιρετικό αλλά ενδείκνυται) να
χρησιμοποιήσουμε άρωμα.

Για να ανακατέψουμε τα υλικά μας και να φτιάξουμε επιτέλους σαπούνι θα χρειαστούμε
ακόμη μερικά υλικά για την ασφάλειά μας. Όπως είμαι σίγουρος ότι υποψιάστηκες, η ποτάσα
είναι ένα προϊόν που όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα δεν του συμπεριφέρεται με τον
καλύτερο τρόπο. Για το λόγο αυτό όταν θα είμαστε στο στάδιο της ποτάσας θα χρειαστεί να
φοράμε γάντια πλαστικά κουζίνας από το σούπερ μάρκετ, ή γάντια χειρουργικά (αυτά τα
λεπτά) ώστε να μην πέσει η καυστική ποτάσα στα χέρια μας και αρχίσει το πάρτι πριν την
ώρα του.

Θα φορέσουμε προστατευτικά γυαλιά (κι αυτά από τα είδη κιγκαλερίας). Με αυτά τα γυαλιά
καλυπτόμαστε από το ενδεχόμενο να βλέπουμε τον κόσμο τρύπιο.

καθώς επίσης και ξύδι

Επειδή το καυστικό νάτριο αποτελεί βάση και το ξύδι είναι οξύ και όπως είμαι σίγουρος ότι θα
θυμάσαι από το γυμνάσιο (άλλωστε σιγά, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε; ) οξέα και
βάσεις αλληλοεξουδετερώνονται. Θα το έχουμε πάντα δίπλα μας σε περίπτωση που κάτι πάει
στραβά και πέσει πάνω μας η καυστική ποτάσα. Τότε αμέσως ρίχνουμε πάνω ξύδι και η
καύση σταματάει. Είναι ένα προϊόν απαραίτητο καθ όλη τη διάρκεια της παρασκευής του

σαπουνιού. Προσοχή. Αν το ξύδι είναι καινούργιο έχουμε προνοήσει να κόψουμε το καπάκι
ασφαλείας που έχει στο πάνω μέρος. Να είναι δηλαδή προς χρήση το ξύδι. Μην περιμένουμε
εκείνη την ώρα να βρούμε μαχαίρια ή να το κόβουμε με τα δόντια ενώ κάνουμε τους
πρωταγωνιστές στο “dancing with the stars” από τον πόνο έτσι;
Αφού μαζέψαμε όλα τα υλικά, πάμε να δούμε πως γίνεται η διαδικασία σαπωνοποίησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA
Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν να αρχίσουμε να ανακατεύουμε μαγικά φίλτρα, είναι να
δουλέψουμε σε ένα χώρο που είναι καθαρός και δεν έχει περιττά πράγματα που μπορούν να
προκαλέσουν κάποιο ατύχημα

Μετράμε με το δοσομετρητή το λάδι που θα χρησιμοποιήσουμε και το χύνουμε μέσα στην
κατσαρόλα. Σύνολο λαδιού: ένα λίτρο. Βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι της κουζίνας
και το ανάβουμε.

Φροντίζουμε ώστε η θερμοκρασία να είναι στους 75 βαθμούς Κελσίου.
Στη συνέχεια βάζουμε το νερό μέσα στο γυάλινο πυρίμαχο δοσομετρητή και μετράμε τη
στάθμη να πάει στα λίτρα που θέλουμε.

Στο σημείο αυτό θα ρίξουμε την καυστική καυστική ποτάσα μέσα στο νερό. Για να το κάνουμε
αυτό θα πρέπει είτε να βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο καλά αεριζόμενο, να βλέπουμε
τουλάχιστον κάτι τέτοιο από εκεί που θα καθόμαστε

είτε να είμαστε κάτω από τον αναμμένο απορροφητήρα επειδή οι αναθυμιάσεις που θα
προκύψουν είναι επικίνδυνες ακόμη και στην εισπνοή τους (κάψιμο στο εσωτερικό της μύτης )

Ρίχνουμε λίγο λίγο την καυστική ποτάσα μέσα στο νερό και ανακατεύουμε μέχρι να
λιώσει. Προσοχή την καυστική σόδα μέσα στο νερό όχι το αντίθετο. (Αμερικανάκια, μην
το ξαναπώ)

Από πίσω φαίνεται και η μπισκοτοθήκη. Όποιος έχει διαβάσει και το σαπούνι σε μπάρα
δικαιούται και δεύτερο μπισκοτάκι.
Ανακατεύουμε με το κουτάλι (μη φοβάστε δεν παθαίνει τίποτε) μέχρι να λιώσει η καυστική
ποτάσα.

Όταν η καυστική ποτάσα διαλυθεί, το νερό από θολό που είναι, θα αποκτήσει διαύγεια και θα
ξαναγίνει διαυγές όπως ήταν πριν. Η μόνη διαφορά όμως είναι ότι τώρα το νερό είναι καυτό.
Με την εισαγωγή της καυστικής ποτάσας στο νερό αναπτύσσεται θερμοκρασία.

Βγάζουμε από μέσα το κουτάλι και το ξεπλένουμε μα άφθονο νερό. Για τους Αμερικάνους
δικομανείς: μη βάζετε την καυστική σόδα στην τροφιμοθήκη, στο ψυγείο, ή οπουδήποτε
αλλού. Μη βάζετε μέσα τα δάχτυλά σας, τη μύτη σας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώματός
σας.

Στη συνέχεια, και ενώ η καυστική ποτάσα είναι ακόμη καυτή τη ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα στην
κατσαρόλα με το λάδι το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στη θερμοκρασία των 75 βαθμών
Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτή τη θερμοκρασία μέχρι να τελειώσει η διαδικασία
παρασκευής (τρεις ώρες)

ανακατεύοντας συγχρόνως για δύο τρία λεπτά ώστε να πάει παντού και να γίνει ένα
ομοιογενές μείγμα.

Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε

Και στη συνέχεια ανακατεύουμε λιγάκι για να μη βαρεθούμε. Γενικά μιλώντας την πρώτη μισή
ώρα κάνουμε τέσσερα- πέντε ανακατέματα στο μαγικό φίλτρο που βρίσκεται μέσα στην
κατσαρόλα. Το δεύτερο μισάωρο τα ανακατέματα γίνονται τρία -τέσσερα. Τα επόμενα
μισάωρα που θα ακολουθήσουν θα ανακατεύουμε μία με δύο φορές ανά μισάωρο.
Κατά τη διάρκεια παρασκευής το περιεχόμενο της κατσαρόλας θα αλλάξει υφή και πυκνότητα.
Στην αρχή θα είναι λίγο πιο πυκνό από το νερό

Στη συνέχεια (μετά από περίπου 20 λεπτά) θα γίνει λίγο πιο πυκνό σαν ζεστή κρέμα

Μετά από ακόμη 20 λεπτά θα γίνει ακόμη πιο πυκνό σαν πυκνός χυλός

Έπειτα από 15 λεπτά ακόμη θα αλλάξει χρώμα, θα στερεοποιηθεί ακόμη περισσότερο, και θα
μεταμορφωθεί σε ένα πράσινο δράκο με φτερά που θα πετάει φλόγες από το στόμα του. Εδώ
χρειάζεται λίγη προσοχή να λείπετε από το σπίτι και να πείτε στην πεθερά σας να πάει να
ανακατέψει αυτό που είναι στην κατσαρόλα επειδή εσείς θα πεταχτείτε για λίγο στο
περίπτερο.

Η συνολική διάρκεια ψησίματος είναι τρεις ώρες. Τρεις ώρες δηλαδή θα πρέπει να κρατάμε τη
θερμοκρασία σταθερή στους 75 βαθμούς και να ανακατεύουμε με τη συχνότητα που σας
περιέγραψα παραπάνω.
Όταν τελειώσει η διαδικασία του ψησίματος έχουμε ένα μείγμα έτοιμο για χρήση. Μας μένει
μόνο η διαδικασία της υγροποίησης του μείγματος και είμαστε έτοιμοι. Για μετατρέψουμε τον
πυκνό αυτό χυλό σε υγρό σαπούνι θα χύσουμε μέσα στην κατσαρόλα γύρω στα 3-3.5 λίτρα
νερό. Καλό θα είναι να χύσουμε μόνο 3 λίτρα νερό μέσα και να περιμένουμε μέχρι να γίνει
υγρό σαπούνι και εάν περισσέψει ακόμη στερεή μάζα, τότε να ρίξουμε μέσα και το υπόλοιπο
0.5 του λίτρου.

Όταν ρίξουμε το νερό μέσα θα πρέπει να κρατήσουμε τη θερμοκρασία όσο γίνεται
περισσότερη ώρα στους 80 βαθμούς για να μπορέσει η στερεή μάζα να μετατραπεί σε υγρό
σαπούνι. Η διαδικασία αυτή θα πάρει μία με δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια της αραίωσης
θερμαίνουμε την κατσαρόλα μέχρι τους 80 βαθμούς δύο φορές την ημέρα ώστε να γίνει πιο
γρήγορα η αραίωση.
Όταν ρίξουμε το νερό μέσα όπως θα δείτε στην προηγούμενη εικόνα το νερό είναι αραιό και
διαυγές. Την επόμενη ημέρα όμως είναι πιο πυκνό και έχει πάρει το χρώμα του μείγματος.

Αυτό είναι και το υγρό σαπούνι που περιμέναμε όπως θα δείτε και στην επόμενη
φωτογραφία.

Όταν τελειώσει η φάση της υγροποίησης αφήνουμε το υγρό σαπούνι μας να έρθει σε
θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια προσθέτουμε ένα αιθέριο έλαιο με άρωμα
ψαρόσουπα (ή όποιο άλλο αιθέριο έλαιο μας αρέσει) και ανακινούμε το δοχείο ώστε να
εξαπλωθεί σε όλη τη μάζα του σαπουνιού.
Από τη στιγμή αυτή μπορείτε άφοβα να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μπανάκι, να
πλύνετε τα πιάτα ή ακόμη και τα ρούχα σας. Να το χρησιμοποιήσετε σαν γενικό υγρό
καθαρισμού ή να το βάλετε σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι και να λέτε σε όλους ότι φτιάξατε
σαπούνι μόνοι σας.

