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Introducció

� Actualment, el sabó continua sent una de les eines més eficaces utilitzades per a la

neteja personal i per a la neteja d’utensilis, roba, etc.

� La producció de sabó es remunta a l’antiguitat, sent la seva reacció química una de
les més antigues que es coneixen.

� La reacció química que produeix el sabó s’anomena saponificació i té l’estructura

següent:

GREIX            ALCALÍ SABÓ            GLICERINA

� S’acostuma a utilitzar com a greix, l’oli d’oliva i com a alcalí, la sosa càustica. A part

del sabó s’obté un altre producte anomenat glicerina, la qual queda barrejada

amb l’aigua i restes de sosa.
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Materials que necessitem

� Oli d’oliva

�Oli essencial

� Sosa càustica

� Aigua destil·lada

� Bàscula� Bàscula

� Estri de fusta per remenar

� Una galleda per la barreja

� Recipients per posar el sabó

� Guants

�Mascaretes

�Ulleres de protecció



Materials que necessitem

S’hi pot afegir:

�Sucs de fruita

�Aloe vera

�Avena

�Fruites

�Pebre

�Cafè

�Flors d’espigol, de violeta, de malva, infusió d’espígol, infusió de flors de saüc
(emol·lient)

�Farines (nutritives i emol·lients)



Materials: La sosa càustica !

La sosa càustica és molt corrosiva!La sosa càustica és molt corrosiva!

Quan l'alcalí és dissolt en aigua i se li afegeix l'àcid, es produeix una reacció

anomenada"saponificació".

Una vegada passa això, l'alcalí està llest per ser neutralitzat, i després de fer
reposar el sabó diverses setmanes, ja no hi serà present.
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Procediment per a la fabricació de sabó natural

1. Mesurem els grams d’oli d’oliva que volem.

900 g (100%) Oli d’oliva:és un bon hidratant.

2. Un cop fet, calculem la quantitat de sosa necessària per fer la saponificació.

Índex de saponificació:

Oli d’oliva: 900 g*0,134 = 120,6 g

0,134 Oli d’oliva 0,136 Oli de blat de moro

0,190 Oli de coco 0,133 Oli de sèsam

0,141 Oli de palma 0,069 Oli de jojoba

0,134 Oli de gira-sol 0,156 Oli de palmist

0,128 Oli de ricí 0,132 Oli de germen de blat

0,136 Oli d’ametlles 0,069 Cera de abella

0,133 Oli de alvocat 0,137 Mantega de cacau

0,135 Oli de soja 0,128 Mantega de karité



Procediment per a la fabricació de sabó natural

3. Tot seguit calculem els grams d’aigua necessaris per combinar amb la sosa. Per calcular els

grams d’aigua destil·lada, dividim per 3 els grams d’oli total: 900/3= 300 g d’aigua.

Un cop tenim la sosa i l’aigua ho dissolem a la galleda o recipient de plàstic.

Remenarem poc a poc per tal de que no ens esquitxi la dissolució.

4. Afegim l’oli a la barreja d’aigua amb sosa. I remenem.

El líquid que no forma sabó i que està barrejat amb l’aigua i la sosa, és la glicerina, la qual

llençarem amb cura per què no caigui el sabó.



Procediment per a la fabricació de sabó natural

5. Un cop s’ha espessit i s’ha fet la reacció, hi podem afegir els elements que tinguin

propietats terapèutiques.

S’hi pot afegir: sucs de fruita, aloe vera, avena, fruites, pebre, cafè, flors d’espigol, de violeta, de

malva, infusió d’espígol, infusió de flors de saüc (emol·lient), farines (nutritives i emol·lients).

Per la quantitat que hem preparat s’hi poden afegir unes 3 cullerades soperes d’aquests elements

actius. Un cop afegit es torna a remenar per repartir i homogeneïtzar els elements en els sabó.

6. Al final de tot s’afegirà l’oli essencial.

Si l’oli és per la cara, no afegirem gaire oli essencial ja que pot ser irritant. En aquest cas serà per

les mans, amb la qual cosa hi afegirem 2 cullerades de l’oli essencial que vulguem.



Procediment per a la fabricació de sabó natural

7. Ho col·loquem en el recipient que haguem preparat per fer de motlle.

Al cap d’una setmana es desmotlla i si és molt gran es pot tallar en les dimensions finals.

Es col·locarà en un altre espai amb una base de roba i amb un drap al damunt.

88. Començarem a utilitzar el sabó al cap de 40 dies des de la seva elaboració!



! Problemes més corrents

Petites bombollesPetites bombolles

Quan vegem bombolles líquides atrapades en sabons durs, voldrà dir que o bé tenim una

quantitat excessiva de sosa o no hem remogut bé la barreja. Aquest líquid és càustic, per tant, el

sabó no serveix.

SabóSabó toutou

Pot deure’s a un excés d’aigua o que no s’hagi utilitzat suficient quantitat de sosa. Ho deixarem

assecar més temps en el motlle, i l’usarem quan s’hagi endurit.

SabóSabó ambamb grumollsgrumolls

Quan vegem que és molt aspre i que es parteix en tallar-lo, voldrà dir que no hem usat una

quantitat suficient d’aigua. El podem reutilitzar com a sabó ratllat.

PolsPols

Si observem que a la superfície hi ha una pols blanca, anomenada cendra de sosa (molt

perjudicial), rasparem la superfície i la rentarem i ja el podrem utilitzar sense cap problema.

NoNo eses quallaqualla

A vegades costa que el sabó qualli. Simplement ho remourem de tant en tant, ho abocarem al

motlle i esperarem a que es qualli.



Punt Eco és una nova empresa a Lleida que ofereix activitats d’oci ecològic al

volant de l’agricultura ecològica.

Per l’any 2012 planteja el lloguer de parcel·les per fer-hi hort i jardineria

ecològica en el context d’un gran club amb múltiples espais i activitats com

cursos d’iniciació a l’horticultura ecològica, cursos de cuina de temporada o

de conservació dels fruits de l’hort, entre molts altres.de conservació dels fruits de l’hort, entre molts altres.

Si t’agradaria menjar-te les teves pròpies hortalisses ecològiques,

participa d’aquesta nova forma d’estar amb la natura!

www.punteco.cat | 650 964 511 | 973 070 075www.punteco.cat | 650 964 511 | 973 070 075www.punteco.cat | 650 964 511 | 973 070 075www.punteco.cat | 650 964 511 | 973 070 075



Gràcies per la seva atenció!


