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ΨΥΧΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 
 

Αυτή είναι η παλαιά και πατροπαράδοτη µέθοδος 

δηµιουργίας σπιτικού σαπουνιού. Μαζεύουµε όλα τα υλικά, τον 

εξοπλισµό, τα συστατικά και τον χώρο εργασίας που θα του 

χρειαστούν. Επειδή χρειάζεται χρόνο για να κρυώσει φτιάχνουµε 

πρώτα το διάλυµα του Καυστικού Νατρίου. Προσοχή!!! Το 

καυστικό νάτριο (NaOH) είναι ένα επικίνδυνο χηµικό 

αντιδραστήριο. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή και άλλα 

χειρότερα τραύµατα. Εφ 'όσον τηρούνται µερικές προφυλάξεις 

µπορεί κάποιος να το χειριστεί χωρίς πρόβληµα.  

Πριν ξεκινήσετε σιγουρευτείτε ότι: 

1. Καταλαβαίνετε κάθε ένα από τα βήματα για την ασφαλή 

παρασκευή διαλύματος καυστικού νατρίου. 

2. Καταλαβαίνετε τις βασικές οδηγίες ασφαλούς παρασκευής σαπουνιού. 

3. Έχετε συγκεντρώσει τα συστατικά και τα εργαλεία σας οργανωμένα. 

4. Και τέλος, φοράτε γυαλιά ασφαλείας και πλαστικά γάντια. Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω 

ξεκινάμε. 

ΥΛΙΚΑ 

1. Λάδι       2.  νερό 

3.   NaOH (καυστική σόδα)     4.  αιθέριο έλαιο ή κολόνια ή άρωμα 

4. ζυγαριά μαγειρικής ακριβείας    5.  ογκομετρικός κύλινδρος 

6. 1 κουτάλι φαγητού και 1 κουτάλα για ανάδευση  7.  μίξερ χειρός ή ρεύματος  

8. 1κατσαρολάκι         9.  1 δοχείο για το διάλυμα NaOH 

10. ελαστικά γάντια μιας χρήσης    11.  Προστατευτικά γυαλιά  

12.  Ποτηράκια πλαστικά μιας χρήσης  ∼ 11 για κάθε 1 λίτρο λαδιού 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ :  

• 1,2 L ελαιόλαδο  

• 150 γραµµάρια καυστική σόδα  ή   1/8 επί τα mL του ελαιόλαδου 

• 400 mL (= gr) νερό απιονισµένο   ή   1/3 επί τα mL  του ελαιόλαδου 

• 5-10 mL αιθέριο έλαιο της αρεσκείας µας π.χ. λεβάντα ή µέντα ή ευκάλυπτο  αλλά 

µπορούµε να βάλουµε ακόµα και κάποια κολόνια ή και άρωµα της αρεσκείας µας ή και να 

µην βάλουµε τίποτα οπότε θα µυρίζει αγνό σαπούνι.  

Η διαδικασία που ακολουθεί διακρίνεται σε δέκα βήµατα: 

 

1ο βήμα: ζυγίζουμε το νερό και το καυστικό νάτριο & παρασκευάζουμε το διάλυμα. 

Βάζουµε µια κανάτα πάνω στη ζυγαριά µηδενίζοντας την ένδειξη του αρχικού βάρους 

(ώστε να έχουµε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο) και ζυγίζουµε το αποσταγµένο νερό. 



ΕΚΦΕ  ΣΥΡΟΥ 2015 – 2016                                                                                                 

2 

 

Βάζουµε µια άλλη κανάτα στην ζυγαριά µηδενίζοντας την ένδειξη του αρχικού βάρους 

(ώστε να έχουµε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο) και ζυγίζουµε προσεκτικά το καυστικό 

νάτριο. Κλείνουµε αµέσως το καπάκι του δοχείου και το αποθηκεύουµε σε ασφαλές σηµείο. 

Προσθέτουµε αργά-αργά το καυστικό νάτριο στην κανάτα µε το νερό.  

Προσοχή να μην πιτσιλιστούμε: Είναι καυστικό !!!  

Προσοχή!!!: Πάντα προσθέτουµε το καυστικό νάτριο στο νερό λίγο - λίγο, προσέχοντας να µην 

εισπνέοµαι τα αέρια που αναδύονται. Ποτέ το νερό στο καυστικό νάτριο !!!  Εάν γίνει αυτό 

τότε θα έχουµε έκρηξη στην κανάτα !!!  

Αφού φτιάξουµε το διάλυµα του καυστικού νατρίου, συνεχίζουµε τη διαδικασία για να 

φτιάξουµε το σαπούνι µας....   

Σηµείωση: Θερµοµετρούµε καθ’ όλη τη διάρκεια. Όταν η θερµοκρασία φτάσει στους ∼45οC, 

ανακατεύουµε µε τα λάδια (που πρέπει να είναι ίδιας θερµοκρασίας). 

Δεύτερο βήμα: ζυγίζουμε τα λάδια. 

Αυτό επιτυγχάνεται βάζοντας την κανάτα µας πάνω στην ζυγαριά, µηδενίζοντας την 

ένδειξη του αρχικού βάρους, ώστε να έχουµε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο. Ζυγίζουµε 

ένα-ένα µε προσοχή όλα τα λάδια που ορίζει η συνταγή µας. Πρέπει να προσθέτουµε τα λάδια 

αργά και προσεκτικά ώστε οι επιµέρους ποσότητες να είναι ακριβείς. 

Τρίτο βήμα: ζεσταίνουμε τα λάδια. 

Ρίχνουµε τα λάδια µέσα στο δοχείο µας και το τοποθετούµε πάνω στην φωτιά. 

Ρυθµίζουµε την ένταση της φωτιάς στο µέτριο και ανακατεύουµε ελαφρά, ελέγχοντας τη 

θερµοκρασία. Όταν αυτή φτάσει στους 45 οC κατεβάζουµε το δοχείο µας από τη φωτιά και 

ενσωµατώνουµε το διάλυµα καυστικού νατρίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!: ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΣΟ∆ΑΣ ΣΤΑ ΛΑ∆ΙΑ, ΠΟΤΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΘΕΤΟ!!! ! 

Τέταρτο βήμα: προσθέτουμε το διάλυμα καυστικού νατρίου. 

Εδώ αρχίζει το πραγµατικό µαγείρεµα. Προηγουµένως πρέπει να βεβαιωθούµε ότι 

έχουµε διαθέσιµα και κοντά µας όλα τα συστατικά καθώς και τα διάφορα εργαλεία που θα 

χρησιµοποιήσουµε (κουτάλια, ογκοµετρικές φλιτζάνια κτλ). Παίρνουµε τον ηλεκτρικό 

αναδευτήρα και χρησιµοποιώντας τον σαν κουτάλι (χωρίς δηλαδή να τον θέσουµε σε 

λειτουργία) αρχίζουµε να προσθέτουµε αργά-αργά το διάλυµα καυστικού νατρίου στο δοχείο 

µας µε το µίγµα των λαδιών. Αµέσως τα λάδια θα χάσουν την διαύγεια τους και θα πάρουν 

θολή χροιά. Αφού προσθέσουµε όλο το διάλυµα αφήνουµε την κανάτα που το περιείχε και 

ετοιµαζόµαστε να ξεκινήσουµε την ανάδευση. 

Πέμπτο βήμα: ανακατεύουμε πλήρως τα συστατικά του μίγματος. 

Αφού ενώσουµε το καυστικό νάτριο µε τα λάδια µας, η χηµική αντίδραση ξεκινά, οπότε 

εµείς πρέπει να αρχίσουµε την ανάδευση µε σταθερό ρυθµό. Χρησιµοποιώντας τον 

αναδευτήρα (mixer) στη θέση εκτός λειτουργίας, δηλαδή ως κουτάλι, ξεκινάµε σταδιακά την 

ανάδευση για σύντοµα διαστήµατα (3-5 δευτερόλεπτα) στη θέση λειτουργίας, συνεχίζοντας 

για λίγο την ανάδευση στη θέση εκτός λειτουργίας. Θα παρατηρήσουµε ότι το µίγµα αρχίζει να 

ενώνεται. Συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε τον αναδευτήρα µε εναλλαγές στη λειτουργία του 

έως ότου το µίγµα οµογενοποιηθεί πλήρως, οπότε πλησιάζουµε στη φάση δηµιουργίας ίχνους. 

Αυτή είναι η αρχή του το τελικού σταδίου που µε τη χρήση του ηλεκτρικού αναδευτήρα 
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επιτυγχάνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ µε τη χειροκίνητη µέθοδο θα χρειαζόταν ως και 

µια ώρα. 

Έκτο βήμα : Προσθέτουμε αρωματικά 

Μόλις το µίγµα οµογενοποιηθεί και πριν γίνει πολύ πηχτό προσθέτουµε τα όποια 

αρώµατα η αιθέρια έλαια περιλαµβάνονται στη συνταγή. 

Έβδομο βήμα : Προσθέτουμε άλλα συστατικά 

Αν η συνταγή που χρησιµοποιούµε περιλαµβάνει τη χρήση µπαχαρικών, πετάλων 

λουλουδιών η ειδικά ενυδατικά έλαια τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να τα προσθέσουµε. Τα 

ενσωµατώνουµε στο µίγµα ανακατεύοντας ελαφρά, χρησιµοποιώντας τον αναδευτήρα ως 

κουτάλι. Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη φάση που είναι η προσθήκη χρώµατος, καλύτερα 

είναι να θέσουµε τον αναδευτήρα σε λειτουργία ώστε να σιγουρευτούµε ότι τα πρόσθετα θα 

αναµιχθούν πλήρως. 

Όγδοο βήμα : Προσθέτουμε χρώμα 

Στο στάδιο αυτό προσθέτουµε το χρώµα. Αν θέλουµε το σαπούνι µας να έχει ένα 

οµοιογενές χρώµα τότε προσθέτουµε το χρώµα και ανακατεύουµε. Αν όµως θέλουµε να έχουµε 

ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσµα τότε βάζουµε λίγο από το µίγµα σε ένα µικρό ποτήρι και 

εκεί µέσα ρίχνουµε το χρώµα. Αδειάζουµε το χρωµατισµένο µίγµα σε µια άκρη της κατσαρόλας 

µε το υπόλοιπο µίγµα µας, και µε µια σπάτουλα τραβάµε γραµµές, κάνοντας σχέδια όπως µας 

αρέσει. 

Ένατο βήμα: Χύνουμε το μίγμα στο καλούπι 

Έχουµε σχεδόν τελειώσει. Ήρθε η ώρα να γεµίσουµε τα καλούπια µας. Φροντίζουµε το 

µίγµα να απλώνεται οµοιογενώς µέσα στο καλούπι και µε τη σπάτουλα εξοµαλύνουµε την 

επιφάνεια του µίγµατος µέσα στο καλούπι. Χτυπάµε λίγο το καλούπι ώστε να φύγει ο αέρας 

που ίσως έχει εγκλωβιστεί και µετά το τοποθετούµε σε ζεστό και ασφαλές µέρος ώστε να 

αρχίσει να ωριµάζει. Το µίγµα του σαπουνιού θα αρχίσει να ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της 

σαπωνοποίησης. Καλό είναι, ανάλογα µε την θερµοκρασία του δωµατίου, να τοποθετείται µια 

πετσέτα γύρω από το καλούπι ώστε να το κρατάει ζεστό και να προχωράει η σαπωνοποίηση 

σωστά. 

Δέκατο βήμα : Καθαρίζουμε τα εργαλεία και αποθηκεύουμε το σαπούνι 

Αφήνουµε το νέο σαπούνι στα καλούπια του για 24 ώρες µέχρι να σκληρύνει αρκετά 

ώστε να µπορούµε να το βγάλουµε από το καλούπι και να το κόψουµε. Στο µεταξύ 

φυλάσσουµε τα υλικά µας και καθαρίζουµε τα διάφορα εργαλεία µας, φορώντας ακόµα τα 

προστατευτικά γάντια και τα γυαλιά µας, καθώς τα υπολείµµατα είναι καυστικά. Ενώ το νέο 

σαπούνι θα έχει σταθεροποιηθεί και θα µπορεί να κοπεί σε 24 ώρες, η διαδικασία της 

σαπωνοποίησης διαρκεί αρκετές µέρες ακόµη. Το σαπούνι µπορεί να θεωρηθεί ώριµο και να 

χρησιµοποιηθεί µετά από έξι µε οχτώ εβδοµάδες. 

 

 

        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  
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