
mimamuska@gmail.com
(Lívia, 2011.04.28 16:59) 

Sok érdekességet olvashatunk fahamuról, szappanról, csak sajnos a lényeget nem sikerül senkitől 
megkapni. Hogy kell hamulúgból szappant főzni, milyen arányokkal kell dolgozni, legalább 
hozzávetőlegesen, hiszen ha nincs megadva egy kiinduló arány az alapanyagokból, akkor hogy 
kísérletezhetné ki az ember saját magának?? A másik titok, hogy hol lehet nátriumhidroxídot 
vásárolni, mivel méreg, és gyógyszertárak nem árusítják, de háztartási boltok sem! E két 
információ híján elég nehézkes lenne szappant készíteni házilag. 

Válasz 

Re: mimamuska@gmail.com
(sound, 2011.04.29 10:12) 

Kedves lívia!
Hisz az egész cikk erről szól. :)
Kísérletezni miért ne lehetne, ha nincsenek arányok?

Ha valakit egyéb információ érdekel utána lehet nézni:
http://www.naturillo.hu/pages.php?page=Alapanyagok
http://szera-szera.blogspot.com/2011/03/egyik.html
http://www.terebess.hu/tiszaorveny/vadon/sziki_ballagofu.html
http://www.gyakorikerdesek.hu/otthon__hazimunka__312064

Először a fahamuból kell lúgot készíteni, majd másnap kell a zsíradékot hozzáadni. Ha lágy, akkor 
még tovább főzni, hogy a lúg sűrűbb legyen és a vizet elpárologtassa. A só további lúgosodást hoz 
létre, mert kémiai úton pont a NaCl-ból szokták előállítani a nátronlúgot és nem elemi Na 
segítségével:
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-hidroxid
Itt az előállítás rész kell elolvasni, ha...

Ezek után, remélem, most már mindenkinek tiszta a dolog, és tud már szappant, vagy 
kenőszappant, vagy akármit készíteni. Ha már végképp só sincs, akkor is marad még egy 
lehetőség a tengeri algák, vagy a ballagófű hamuja, ezekben egyben a benne található a só is. 

Válasz 

Re: Re: mimamuska@gmail.com
(Lívia, 2011.04.30 06:30) 

Köszönöm a választ! Sokat segített.:) Kísérletező ember vagyok, de amikor a nap 24 órájában 26 
órát kell helytállni, akkor könnyebbség lett volna, ha konkrétan leírja valaki, hogy pl. 2 l. 
hamulúghoz kell 1 kg zsíradék, aztán innen szólhat a kísérlet, hogy magunk számára megfelelő 
állagú szappant készítsünk. Hamulúgot évek óta használok mosáshoz, takarításhoz, 
mosogatáshoz. Még a műszálas holmik mosásához is, sajnos itt kötelezően belép az antisztatizáló 
öblítő . 

Válasz 

Ez azért...
(sound, 2011.04.29 10:42) 

"A szintetikus mosó és tisztítószerekkel ellentétben környezetünkre nem ártalmas, amely 
szempont egyre fontosabbá válik mindinkább elszennyeződő világunkban."

Ez azért nem teljesen így van, sőt valamikor a mosóporok kevésbé drasztikusak pl. a patakvízre 



és a környezeti növényekre.
Régen, amikor még patakban mostak, ugyan nem habzott, de bizony szépen kihaltak a patak 
partján a növények, ugyanis rengeteg foszfátot is tartalmaz a lúg, vagy a háziszappan. Pont 
erősségére mutat rá, hogy a jéghideg patakban is lehet vele kimosni a ruhákat. 
Aztán jöttek a mosóporok, amik szintén tartalmaznak foszfátot, aztán jöttek a foszfát csökkent 
mosóporok, amik meg nem nagyon akarták kimosni a szennyeződést, aztán most megint foszfátos 
a mosópor, viszont oxigéndús vegyületeket alkalmaznak bennük, hogy minél nagyobb legyen a 
fehérítő hatásuk, de ezzel együtt hamarabb tönkremennek a természetes szövetalapanyagokból 
készült ruhák, viszont a műszálasok elég jól bírják. A műszálas ruhák elöregedésének 
meggátlására aztán megint más alap és segédanyagokkal dúsítják a mosóporokat. Aztán ott van a 
színhatás megtartására is egy segédanyag a keverékben.
Ezekhez a segédanyaghoz mérten tényleg jobb a mosószappan vagy a lúg alkalmazása, de főleg 
csak a természetes alapanyagú ruháknál, hisz, mit is ír a cikk a fás szerkezetek felhasználásáról, 
hogy tartósítja, és gátolja azok rothadási folyamatait, tehát a len és a kender ruháknál 
alkalmazható a legjobban, viszont nem ajánlott a gyapjúknál, azokat olajos kencékkel kell tisztítani 
és porokkal, valamint ott van még a selyem, amit növényi kivonatokkal, pl. szappanfű levével 
szabad csak kimosni.

A lényeg, hogy a házi szappannal is óvatosan és a lúg sajnos szintén ártalmas a környezetre, sőt... 

Válasz 

A szappan és a sokoldalu fahamu
(lovilona48, 2011.04.21 09:28) 

A háziszappan csodálatos tisztitó hatását én magam is megtapasztaltam. Mai napig használom is. 
Nagyszalontán az öreg szülémtől megtanulhattam a szappankészités mágiáját. Csupán egyszer 
egy évben kellet végezni. Szerintem ez az igazi tisztitószer. A vegyi összetételű mosószereket 
én ,,szennyező'' és nem ,,tisztitó szereknek nevezném. Ezt könnyű megtapasztalni mosáskor is, 
mivel a szappannal mosott ruhát elegendő egyetlen vizből öblinteni, a szappan a rostok közül 
könnyen eltávolitható, ellentétben a vegyszeres mosószerrel, amelynek még a harmadik öblintő 
vize is habzik. A pamut textilliából a foltokat is tökéletesen eltávolitja a háziszappan. Mosás után - 
nagyanyám igy tanitott - a foltos pamut ruhát nem kell kifőzni, mert akkor úgymond, ,,belefőzzük'' a 
foltott. A már tiszta, kicsvart ruhát a foltnál dörzsöljük be háziszappannal, és a forró (zubogó) vizzel 
öntsük le. Szemmel látható, hogy a folt azonnal eltünik a ruhából. Addig tartom rajta vizet, amig 
annyira lehűl, hogy állja a kezem. Utánna elegendő egyetlen öblintés, a ruha patyolat tiszta lesz. 
Az igy kimosott ruha ,,tiszta szagát'' egyetlen drága pénzen vett öblintő (amivel szerintem ujra 
szennyezzük, csak illatos) sem pótolhatja. 
A szappanfőzés után visszamaradt lúg, a legjobb tisztitószer volt. 

Télen, szokás volt a szemes kukorica főzés. Mindig félretettün egy néhány cső egészséges szemű 
kukoricát, amit főzés előtt fejtettünk le, kiválogatva a legszebb szemeket. Csak a középen lévőket, 
a cső két végén maradtak mentek a csirkéknek.
Hamulúgot készitettünk, amihez a hamut olyankor gyűjtöttük össze, amikor ,,nem tettünk rossz fát 
a tűzre''. Fözés után hagytuk leülepedni a hamut, majd az aranysárga levet leöntöttük, újra 
felforraltuk és a szemes kukoricára öntöttül. Hagytuk ráhülni, miközben a kukoricaszemeken a héj 
megrepedezett, és többszöri oblitéssel eltávolithattuk. A héja nélkül fözött kukoricaszem hamarabb 
megpuhult, és csodálatos édeskés ize volt. 
Az ilyenfajta munkára sokan azt mondják, hogy manapság már nincs rá idő. De számoljuk csak 
össze, hogy mennyi pénzt költünk az egészségtelen tisztitószerekre, és mennyi ideig kell 
dolgoznunk, amig megkeressük a rávalót. Hasonlitsuk össze, mennyi munka kell az egészséges 
mosószer megteremtéséhez, és mennyi ahhoz, hogy önmagunk és életterünk fertőzzük, 
pusztitsuk?
Amit önmagunknak meg tudunk teremteni, annyival szabadabb emberek vagyunk.

Válasz 



Re: A szappan és a sokoldalu fahamu Re :Baja
(anikogyorgyi, 2011.04.22 07:01) 

Jól értem, hogy a hamulében főtt kukoricát ettétek meg ?

Anna ! Ezt a kerítés festést elmondhatnád, nagyon érdekel ! 

Válasz 

Re: Re: A szappan és a sokoldalu fahamu Re :Baja
(lovilona48, 2011.04.22 10:49) 

Anna, köszönöm a kérdésed, elnézést a pontatlanságért, bár irtam, hogy több léből öblintettük a 
forrázás után, és dörzsölgettük egymáshoz a szemeket, egészen addig amig le nem vált a 
felrepedezett hély (mama úgy modta, hogy ,,száz léből kell mosni''. Ez ezért tünt ilyen soknak, 
mert akkor az ártézi vizet elég messziről kellett hordani. A kútviz még mosásra sem volt alkalmas, 
mert összetétele miatt ,,megtúrósodott'' a szappan, csak öblintésre volt jó) Főzni tiszta hideg 
vizben tettük oda, annyi vizben, hogy ellepje a kukoricát. Nem kellett sem só sem cukor, mégis 1-2 
óra múltával, amikor a szem már megpuhult, a levének is csodálatos édeskés ize lett. Az elfőtt 
levelet forró vizzel pótoltuk, hogy ne álljon le a fővés. Nekem a gáztűzhelyen (és nem spóron, mint 
öreganyó) kb. 1 óra alatt megpuhult. 
Fontos, hogy nem vegyszerezett, jó minőségű kukoricát használjunk. Érdemes kipróbálni, 
csodálatos csemege. Meg sem közeliti azokat a vegyszerezett szörnyűségeket, amiket konzerv 
formájában árulnak.

Mivel éppen Nagypéntek van, eszembe jutott a ,,bőjtös cibere leves'' amit piritos kenyérrel 
kaptunk, mi gyerekek. A felnőttek szigorú böjtöt tartottak napkeltétől, napnyugtáig.
A cibere levest aszalt almából, szivából és körtéből főzte nagyanyám, kevés cukorral és fahéjjal 
izesitve. Délután, kukoricát pattogatott, ilyenkor ott voltak az utca összes gyerekei, és nekünk 
kacagnunk kellett, mert a szemek ,,csak akkor pattantak ki vidáman''. 
Kivánok Kedves Mindnyájotoknak Áldot Húsvéti ünnepet!
Ilona 

Válasz 

Re: Re: Re: A szappan és a sokoldalu fahamu Re :Baja
(anikogyorgyi, 2011.04.22 12:08) 

Kedves Lovilona !
Köszönöm a választ, és a régi történetet, nekem még van sparheltem, 2 db, szeretem használni, 
vettünk egy kicsi fatüzelésű régi tűzhelyet, alig kell bele "anyag", és persze ez is jobb mint a 
modern tűzhelyek, de ezt Neked nem kell magyarázni :))
Lángossal böjtölünk ma, sok fokhagymával !
Neked is Áldott Húsvétot !

(ha időd engedi, írhatnál még ilyen régi dolgokat, biztos van még a "tarsolyodban" ! :)) 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: A szappan és a sokoldalu fahamu Re :Baja
(lovilona, 2011.04.26 17:09) 

Anikó, becsüld meg, örizd meg a sparhedted, mert hidd el nagy kincs. A természetgyógyászok 
tettek egy kisérletet. Búzamagot csiráztattak különbözé tűzhelyen felforralt majd lehűtött vizben. 
Amit fa tüzelésű (sparhedten) spóron (érdemes lenne összegyűjteni tájanként a fatüzelésű konyhai 
tűzhely nevét, aki tud erről valamit, kérem irja meg) forralt vizben áztattak, 90%-ban kicsirázott. A 
szabad lángú gáztühelyen forralt vizben 50%-ban, a villany tűzhelyen 20%-ban és a mikrohullámű 
sütőben forralt vizben 0%-ban csirázott ki az Élet. Gondolkodjunk el rajta, hogy nem mindegy, 



milyen az a tűz energia, amivel az ételt készitjük, amely melegénél él a család. És akkor még nem 
beszéltem arról a szeretett programról, amit az anyai- női gondoskodás hozzá ad. 
Nem hiába volt a régiségben a tűzhelynek központi szerepe. A legények is ,,háztűznézőbe'' 
mentek. 
Csodálatos előadásokat tartott erről Molnár V. József, Somlósi Lajos.
Szeretettel Ilona

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Re: A szappan és a sokoldalu fahamu Re :Baja
(anikogyorgyi, 2011.04.26 20:49) 

Kedves Ilona !
Megbecsülöm, és szeretem mindet :)) Van kis régi német teatűzhelyünk is, hányan meg akarták 
már venni, nem adtam, ezt a házzal együtt "NEKÜNK SZÁNTA, AKI IDEVEZÉRELT" :))
Mikor megvettük a pici kis tűzhelyet a méh telepen, nem is magunknak akartuk, hanem 
barátnőmnek, akinél kikapcsolták a villanyt, gázt, nem kellett neki, felújítottuk, és elgondolkodtam 
rajta, akié volt, milyen finom ételeket főzhetett rajta, ez az érzés biztos nem véletlen volt :))
Amiről írtál, azt én is olvastam valahol, ez a tél elfogyasztott sok tüzelőt, de lassan majd gyűlik, és 
a nyári konyhában fogok főzni, ahogy lesz mivel :))
Szeretettel Anikó

Válasz 

Baja
(Anna, 2011.04.21 15:14) 

koszonom a jo tippeket.

Kerites festesnel sporoni tudunk es hosszabitani tudjuk a faanyag eletet. 

Válasz 

fahamu
(anikogyorgyi, 2011.04.20 18:53) 

Itt nálunk szokták használni még, ha leég az étel lábasban, beszórják nedvesen fahamuval, aztán 
durva ronggyal és egy kis homokkal csodákat lehet tenni :)
A tepsi, lábas alját is csodásan lehet tisztítani vele, saját tapasztalat, és igen a lényeg, nem 
szennyezzük a Természetet, mert minden lebomlik, nem kell venni drága anyonreklámozott káros 
vegyszereket, csak vissza kell nézni, Őseink mennyi mindent tudtak, és használtak !
Én nem használok semmilyen vegyszert, csak természetes tisztítószereket :) 

Válasz 
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