
mimamuska@gmail.com
(lívia, 2011.04.20 07:07) 

Esetleg nem lehetne közkinccsé tenni, hogy hol lehet NaOH-t vásárolni? Patika nem árul, 
háztartási boltban azt sem tudják, hogy mi az? Az Anilin árusít, de csak 25 kg-os zsákokban, ennyi 
talán kicsit sok egy háztartásba! A másik kérdésem, hogy a szappanfőzéshez használt lúg a 
szokásos adagolással (tehát 1 kg fahamu-4 l. víz) készül? Ennek készítési módja, hogy adott 
mennyiségű hamulúgban főzzük a zsiradékot? Milyen arányban, ezt is tudja valaki?
Köszönöm szépen a választ!
Üdv: Lívia 

Válasz 

zolsara17@gmail.com 
(SACI, 2011.04.19 19:45) 

Szappanfőzésről,fahamuról:
http://www.barka.halas.net/letoltes/2009_04_epitsunkbarkat_web.pdf 

Válasz 

zinckeszter@hotmail.com 
(eszter, 2010.12.31 19:00) 

Idokozben elkeszitettem eletem elso szappanat.Nagyon orulok,mertszerintem jo lett.Imegosztom 
veletek az alap receptet.Elso probalkozasra ezt csinaljato es ha sikerul probalkozzato 
bonyolultabbal.
500gram olivaolaj
170ml eso vagy destilalt viz
63gram NaOH
illolaj 

Válasz 

Esztertől
(Edit, 2010.11.24 14:31) 

Sajnos amit alább a hamuból készült lúgról írtál, számomra nem értelmezhető. Légyszi. 
pontosítsd, mivel semmi tapasztalattal nem tudom, hogy mi a megfelelő szín vagy idő az áztatott 
hamuval kapcsolatban. Ezt a lúgot a NaOH helyett használod?
Ha lenne ehhez recepted, ideírhatnád. Köszi! 

Válasz 

zinckeszter@hotmail.com
(Zinck Eszter, 2010.11.21 09:12) 

házi lug engem is érdekelne.Pontossan h&agrave;ny deka hamut kell h&agrave;ny deci vizzel 
keverni? Mikor jo a lug?P&agrave;r ora mulva ,p&agrave;r nap mulva és mi az adagol&agrave;s a 
NaOh-val szemben.Légyszi segitsetek

Válasz 



Házi lúg
(Eszter, 2010.09.16 14:30) 

Egyszerűen beáztatom a hamut.Eleinte majdnem fehér színű,minél többet áll,annál vöröses-
barnább és annál erősebb!A számodra megfelelő stádiumban le kell szűrni és kész!Margarin 
helyett pedig a disznózsír és méhviasz kombináció nekem a leg szimpatikusabb,nyilván ki kell 
kisérletezni a megfelelő összetételt...Most "is" bizony de jó lenne,ha élne még vmelyik dédi!!! 

Válasz 

ilona@sojaprotein.rs
(Esztelecki Ilona, 2010.09.15 08:40) 

idoszukeben....
Az NaOH natriumhidroxid 

Válasz 

ilona@sojaprotein.rs
(Esztelecki Ilona, 2010.09.14 08:48) 

GRATULALOK es koszonom!!!!!! 

Válasz 

Zsír
(Vmari, 2010.08.31 06:58) 

Judi, jó kérdés...:o)

Valaki ideírhatna már egy régi, hagyományosan készített, eredeti háziszappan receptet is!
Amit mint tudjuk, nagyanyáink az összegyűjtögetett háztartási zsiradékból: mindenféle az 
ételkészítésnél már nem felhasználható (disznó)zsírmaradékból és fahamuból főztek.

Válasz 

judi
(judi, 2010.08.30 11:25) 

Sziasztok Minkenki!

A fentiekkel kapcsolatban 1 problémám van: a margarint (az alkotói miatt) nem eszem meg, ergo: 
a bőrömre sem kenném. Mint ahogyan más, vegyileg előállított anyagot sem (pl. finomított olajak). 
Akkor miért is egészségesebb ez a szappan-típus, mint a bolti? 

Üdv: j. 

Válasz 

flowergarden@freemail.hu
(flower, 2010.08.25 15:16) 

Szia Eszter!
Az NaOH tudtommal nem azonos a vízüveggel (Na2SiO3)! De az jól hangzik, hogy Te házilag 
készíted a lúgot. Elárulod, hogyan kell házi lúgot csinálni? Köszi előre is!
Sziasztok! 
flower 



Válasz 

eszter
(Eszter, 2010.08.18 13:46) 

Ez a NaOH egészen véletlenül nem az egyik legdurvább ragasztóval azonos,a VÍZÜVEGGEL?
Eszembe sincs beletenni a csodás házi szappanomba!
Ugyanez a helyzet a "hidrogenizált"margarinnal is!
Inkább kotyvasztok házilúgot(nem bonyolult),és használok természetes méhviaszt disznózsírral 
helyette!
Ha vki másképp tudja,világosítson fel!!! 

Válasz 

flowergarden@freemail.hu
(flower, 2010.08.14 09:03) 

Kedves Anna!
Arra vagyok kíváncsi, hogy növényi zsír gyanánt lehet olíva olajat használni szappankészítéskor - 
margarin helyett? 
Köszönöm válaszod!
Szép napot kívánok mindenkinek!
flower 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.02.10 11:00) 

Nagyon jó eg yilyen részletes recept. Az un. házilúg, a hamúval készült szappan. Az arányokat ki 
lehet kisérletezni, a fülösleg általába kicsapódik, keletkezik egy kis glicerin is, meg hasonlók. Én a 
tej és méz szappant szeretem. 

Válasz 

Hasznos
(Edit, 2010.02.09 17:00) 

Kedves Anna!
Már rég foglalkoztat a gondolat, hogy a nagyanyám miért is nem kérdeztem meg, hogy ők hogyan 
és miből csinálták a szappant.(csak a zsír és a lúgkő(ü) maradt meg bennem, mint hozzávaló) Még 
emlékszem, hogy a padláson voltak kirakosgatva, és én nem tudom, hogy hgogy készült.
Hát ez úton szeretném megköszönni ezt az igazán hasznos információt. Ki tudja, lehet, hogy eljön 
az az idő és nem csak kedvtelésből lesz rá szükségünk...! 

Válasz 

Mamókának
(Eszter, 2010.02.09 15:25) 

Drága Mamóka! 1l víz =1kg
1ml=1g !!!
A receptek csodásak,hol szerzitek be a hozzávalókat?
(nem a margarinra gondolok!) 

Válasz 



Marcsi
(mamoka49@gmail.com, 2010.02.08 13:39) 

Még az előbbihez: azt szeretném kérdezni, hogy a víz is gr-ban van megadva, nem dl-ben. dl-rel 
hogy jön ki? vagy így kell kimérni pontosan? 

Válasz 

Mohács
(Marcsi, 2010.02.08 13:36) 

Nagyon érdekes, ki fogom próbálni. Még nem csináltam szappant, most kezdem el. azt nem értem, 
hogy kesztyűben kell dolgozni, még felvágni is. Akkor, ha mosakodik vele az ember nem irritál a 
lúg? Vagy azért kell állnia hosszabb ideig? 

Válasz 

macitappancs@freemail.hu
(Gábor, 2009.05.05 09:36) 

Ez tetszik, alkalmasint kipróbálom!
Köszönöm:

Gábor 

Válasz 

huszargabriella@freemail.hu
(Huszár Gabriella, 2009.02.01 09:30) 

Kedves Anna!

Mi történik, ha nem azonos hőmérsékleten vegyítjük a két anyagot? Mi a helyzet házilag készített 
lúg esetén? Abból hány dl kell az adott receptekhez? A vegyítés után már nem kell melegíteni, 
hanem szobahőmérsékleten kevergetjük 1 órát?
Köszönöm!
Gabi 

Válasz 
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