
Fenti íráshoz
(Edit, 2010.04.05 16:45) 

Nem szorosan a témához kapcsolódik, de meg van említve, hogy a házi szőtt vásznakat a 
felvidékről hozták, amivel a fateknőket kibélelték. 
Csak annyi: az én nagymamám Tolna m. északi részén maga csinált, szőtt lenvászon terítőket, 
konyharuhákat, mintával, monogrammal. Persze nem is csak ő. Nálunk szerintem elterjedt volt ez 
az elfoglaltság. Még nekem is van belőle néhány darab nagy becsben. Még anyukám padlásán 
talán szappan is található, ha emlékezetem nem csal... 

Válasz 

Re: Fenti íráshoz
(anikogyorgyi, 2011.04.08 19:07) 

Hát igen, a régi házak padlásán kincseket találhatunk, na nem aranyat, már akinek az kincs, 
hanem régi jó dolgokat, keresgéljünk :)))) 

Válasz 

hab a tortán
(anikogyorgyi, 2011.04.08 08:05) 

Egy barátnőmnek mindig olyan szép volt a haja, kérdeztem mivel mossa ?
2 felvert tojással !!
Mivel nagy területünk van, és sok tyúkunk, persze szabadon, nem kapnak tápot, a kiscsirkék sem, 
(japán pipik keltik ki őket, most is ül kettő) szoktam eladni tojást, nem tudott jönni a vevőm, na 
akkor most kipróbálom a tojásos hajmosást, elámultam, könnyen fésülhető a hajam, amúgy sem 
használtam balzsamot, az is tele van méreggel, mint a samponok, ezentúl hagyok magamnak 2 
tojást hajat mosni, Férjem a házi szappannal mossa a haját, ha van idő, jó rajta a tojást 1 órára, 
persze törülközővel a fejünkön, nekem nem volt időm, de legközelebb lesz :)) 

Válasz 

találtam
(anikogyorgyi, 2011.04.08 07:54) 

- még a padláson házi főzött szappant, 40 évesnél biztos régibb, én is gyűjtöm a zsiradékot, 
továbbra sem tartom "egészségesnek" az "olajnak" hívott förmedvényt, a szagát sem bírom, mi 
kézmosáshoz és zuhanyzáshoz is a jó régi főzött szappant használjuk, a fahamut is eltesszük, a 
veteményesben is hasznunkra válik, és most a nagytakarítás ideje van, nem kell semmit venni, itt 
van nekünk az ecet !!! Minden háztartásban van régi szakadt vászon lepedő, vagy pamut póló, én 
ablakpucoláshoz, ajtótisztításhoz, wc tisztításhoz, felmosáshoz is ezeket használom, és nem csak 
tiszta lesz minden, olcsón, hanem jó illat is marad az ecetes tisztítás után !!!
Próbáljátok ki !!! 

Válasz 

szappan - fahamu - hamulúg
(DrSVB, 2010.11.22 19:54) 

A fahamuból hamulúgot készíthetünk, amivel a zsiradékot főzve a szappant állíthatunk elő. 
Évszázadokon keresztül készítették a háziasszonyok így a háziszappant. A hamulúgot közvetlenül 
is használták az erősen szennyezett ruhák tisztítására, egyszerűen kifőzték azokat. Látni láttam a 
műveleteket kisgyermekkoromban, de az arányokat csak sejtem! 

Válasz 



szappan
(Petivitez, 2010.04.10 20:05) 

fahamuból is lehet szappant előállítani. csak sajnos a módját nem tudom. :( 

Válasz 

szappan
(valavoro, 2010.04.08 16:39) 

Csod&agrave;s visszaemlékezés. 
Azt jelzi, hogy a magyar élet legrégebbi idejétöl kezdve mindenre volt gondolat és technologia. A 
disznov&agrave;g&agrave;s "maradv&agrave;nyai" -bol is készült legal&agrave;bb szappan. A 
nyereg alatt sz&agrave;ritott hus és, azt követöen a verem, helyettesitették a mai hütögépeket.. De 
akkor miröl is beszél a Bp-i rabbi? Fütyülös...mikröl is?! Metéltek és homokosok 
t&agrave;rsadalma mit keres a mi kultur&agrave;nkban? 
Tegyünk rola testvéreim!

Válasz 

Újszász Katona J. út 29
(Pető Zsuzsanna, 2010.04.04 14:22) 

Hiába a sok szuper drága mosópor a gyerekek ruháiból a koszt a dédimama főzött 
háziszappanjával lehet kimosni.Fehérítésre is sokkal jobb mint bármelyik kemikália. 

Válasz 
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