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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ

Η ποιήτρια Σαπφώ φέρεται πως τυχαία ανακάλυψε τη σαπωνοποίηση. Εμείς απλά
συνεχίζουμε την διαδικασία παραγωγής, με προσαρμοσμένες τεχνικές στις σημερινές
ανάγκες, φτιάχνοντας σαπούνια ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας!........
Αποκλειστική δραστηριότητα της βιομηχανίας μας είναι η παραγωγή σαπουνιών για
εμπόριο.
Η αποστολή της επιχείρησης, είναι η παροχή στους πελάτες προϊόντων εξαιρετικής
ποιότητας, η απόδοση της επένδυσης κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας και ο σχεδιασμός
της εταιρίας σε μακροχρόνια βάση και προοπτική. Αυτό θα το πετυχουμε με την
παραγωγή φυτικών σαπουνιών, τα οποία προσφέρουν ποιότητα στη καθημερινή ζωή του
ανθρώπου. Το όραμα της επιχείρησης είναι να καταφέρει να αποσπάσει μερίδιο αγοράς
της τάξης του 12% στην αγορά των φυτικών καλλυντικών. Τα ποσοστό αυτό μεταφράζεται
σε 120 περίπου τόνους ετήσιας παράγωγής φυσικών σαπουνιών για τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας. Προκειμένου να το πετύχει αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις
συνθήκες που θα επιτρέψουν όχι μόνο να διαθέσει την παραγωγή αυτή αλλά και να
πετύχει ικανοποιητικές τιμές διάθεσης.
Η εταιρεία τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της θα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους προμηθευτές, τους εμπόρους αλλά και με τις
άλλες εταιρίες του κλάδου που θα της επιτρέψουν την πραγματοποίηση πωλήσεων που
να της εξασφαλίζει τέτοια κέρδη ώστε να μπορέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες στο
μέλλον και σε άλλες κατευθύνσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της εγχώριας αγοράς και
εκτιμώντας τους περιορισμούς και τις προοπτικές που προσφέρονται σε μια νεοσύστατη
μονάδα παραγωγής φυσικών καλλυντικών, η εταιρεία έχει σκοπό να προσελκύσει πελάτες
αρχικά από την Αθήνα και στη συνέχεια και από περιοχές της ευρύτερης Ελλάδας. Το
τμήμα των πελατών που θα στοχεύσει η υπό μελέτη επιχείρηση είναι γυναίκες και άνδρες
ηλικίας 25-54 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί κατοικούν σε αστικά κέντρα, είναι εργαζόμενοι
μέσης και ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης και διαθέτουν ένα σημαντικό μέρος του
οικογενειακού προϋπολογισμού στην περιποίηση δέρματος.
Μιλώντας για «καλό σαπούνι», εννοούμε κατ αρχήν σαπούνι ελαιολάδου - όχι από άλλο
λίπος – και κατά δεύτερον σαπούνι από ελαιόλαδο που δεν έχει υποστεί αλλαγή της
μοριακής δομής του από βιομηχανικές και χημικές επεξεργασίες, υπεύθυνες για την
καταστροφή των ευεργετικών χαρακτηριστικών του. Η αποστολή της επιχείρησης, είναι η
παροχή στους πελάτες.

Οι καταναλωτές και στη χώρα μας αποκτούν μια διαφορετική κουλτούρα για τον τρόπο
ζωής και το περιβάλλον. Γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές των
φυτικών καλλυντικών παρά την κρίση οι πωλήσεις τους θα συνεχίσουν να ενισχύονται.
Τα προϊόντας της "Μ' ΕΛΑΙΑ"
είναι Ελληνικά, Φυσικά και Αποτελεσματικά
συνδυάζοντας την «παραδοσιακή συνταγή» με τη σύγχρονη αντίληψη για την ποιότητα
ζωής. Η ονομασία αυτή επικράτησε γιατί με αυτόν τον τρόπο τονίζεται η φυτική προέλευση
του προϊόντος και θα αποσπάσει ευκολότερα το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού και
θα εξασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα του προϊόντος.
Ποιο συγκεκριμένα η επιχείρηση πρόκειται να παράγει φυτικό σαπούνι 3 τύπων:
 Σαπούνι Ελιάς
 Σαπούνι Ελιάς – Λεβάντα
 Σαπούνι Ελιάς – Βανίλια
Ως προς τα διαθέσιμα, τα φυτικά σαπούνια θα πωλούνται σε χάρτινες συσκευασίες των
100 γραμμαρίων. Με βάση την καταγραφή την καταγραφή των πωλήσεων στις οποίες
στοχεύει η εταιρία, το συνολικό ύψος των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στα 2.892.000€
για το πρώτο έτος λειτουργίας της. Αντίστοιχα το κόστος μάρκετινγκ ανέρχεται στα
578.400€ και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πρόκειται να καταβάλει η εταιρία για την
προώθηση και διανομή των προϊόντων της στους πελάτες.

Μηχανολογικά και Τεχνολογία
Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι ο εφοδιασμός της παραγωγικής της μονάδας με
μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την ποιότητα των
παραγωγικών της διαδικασιών, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός της
επιθυμητής παραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα, ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος θα εξυπηρετεί το
σύνολο των αναγκών της υπό μελέτη επιχείρησης περιλαμβάνει:
α) τον Κύριο Παραγωγικό Εξοπλισμό, στον οποίο εντάσσονται όλα τα μηχανήματα που θα
συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και
β) το Βοηθητικό Εξοπλισμό, στον οποίο πέρα από τα μεταφορικά μέσα της μονάδας,
συγκαταλέγεται και ο λοιπός εξοπλισμός εξυπηρέτησης των διοικητικών της αναγκών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χωρομετρικές προβλέψεις, οι λειτουργικές ανάγκες
της εταιρείας απαιτούν την κατασκευή μιας κεντρικής κτιριακής μονάδας, η οποία πρόκειται
να καλύψει επιφάνεια συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων.
Οργάνωση της Μονάδας και Γενικά Έξοδα Στην εταιρεία μας
οι απαιτήσεις σε
οργανωτικές μονάδες είναι
α) Γενική Διεύθυνση,
β) Διεύθυνση Ποιότητας,
γ) Οικονομική Διεύθυνση,
δ) Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων,
ε) Διεύθυνση Μάρκετινγκ,
στ) Διεύθυνση Παραγωγής,
ζ) Διεύθυνση Εφοδιασμού και
η) Γραμματεία.

Η επίβλεψη και ο συντονισμός των τμημάτων αυτών θα διενεργείται από τη Γενική
Διεύθυνση, στην οποίο θα ανήκει ο πλήρης λειτουργικός έλεγχος της μονάδας.

Ανθρώπινοι Πόροι
Το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στην εταιρεία μας μπορεί να διακριθεί σε διευθυντικό και
εποπτικό προσωπικό και εργατικό (ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες). Η διάκριση αυτή
γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια όπως την ποιότητας της εργασίας τους, τον ρόλο που
διαδραματίζουν, την μόρφωση και την κατάρτιση τους και τον τρόπο πληρωμής τους.
Ορισμένες ειδικότητες θα είναι χημικοί, τεχνολόγοι βιολογικών επιστημών, ελεγκτές
ασφάλειας ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρολόγοι
κ.α.
Το σύνολο των εργαζομένων που θα στελεχώσουν τη νέα μονάδα ανέρχεται στα 43
άτομα από τα οποία στο διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό ανήκουν περίπου 15 άτομα
και στο εργατικό δυναμικό 17 άτομα. Στο προπαραγωγικό στάδιο θα γίνει και η σχετική
ενημέρωση του προσωπικού για το ακριβές περιεχόμενο των καθηκόντων τους. Μετά την
επιλογή και πρόσληψη, ακολουθεί εκπαίδευση των υπαλλήλων από τους υπεύθυνους της
εταιρείας.

Πρώτες Ύλες και Εφόδια
Η για την παρασκευή του φυτικού σαπουνιού θα χρειαστεί ένα έλαιο και μια αλκαλική
βάση. Σαν έλαιο θα χρησιμοποιηθεί το ελαιόλαδο και σαν βάση η καυστική ποτάσα.
Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσει παρθένο ελαιόλαδο στην παρασκευή των φυτικών
σαπουνιών από ελληνική εταιρεία επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου. Η
δείχνει
ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων της και βασικό ρόλο σε αυτό
διαδραματίζουν οι πρώτες ύλες.
Πέραν όμως των πρώτων υλών, η υπό εξέταση μονάδα χρειάζεται κάποια επιπρόσθετα
υλικά, όπως τα υλικά συσκευασίας, τα οποία εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες φυσικής
διακίνησης και προστασίας του προϊόντος, όσο και την επίτευξη των στόχων του
μάρκετινγκ. Έτσι, η εταιρία πρόκειται να προμηθεύεται κάθε δύο μήνες χάρτινες
συσκευασίας και χαρτοκιβώτια για κάθε κατηγορία προϊόντος. Προκειμένου, ωστόσο, η
μονάδα να είναι σε θέση να λειτουργήσει επαρκώς, επιβάλλεται η χρήση κάποιων
επιπρόσθετων βοηθητικών υλικών και εφοδίων. Συνεπώς, απαιτείται ο απρόσκοπτος
εφοδιασμός της μονάδας με τις απαραίτητες ποσότητες ηλεκτρισμού, νερού καθώς και
διάφορων άλλων αναλωσίμων, όπως χημικά αναλώσιμα, ανταλλακτικά, στολές εργασίας.
Το ελαιόλαδο, το σογιέλαιο, το έλαιο καρύδας, και το φοινικέλαιο θα τα θεωρήσουμε σαν
βασικά λάδια και τα χρησιμοποιήσουμε στα μεγαλύτερα ποσοστά ενώ τα υπόλοιπα τα
βάζουμε σε ποσοστά ως 15% για να δώσουμε στο κάθε σαπούνι μια ιδιαίτερη ιδιότητα
ανάλογα με την χρήση του: Για ευαίσθητες επιδερμίδες, για ακμή, για ξηροδερμία, για
θαλάσσιο νερό, για βαθύ καθαρισμό, για το πρόσωπο, για χαμηλό κόστος, οι επιλογές
είναι πολλές. Οι παράγοντες λοιπόν που περιγράφουν το σαπούνι και επηρεάζονται από
την επιλογή του μίγματος των ελαίων είναι:
Πλούσιος σε όγκο αφρισμός ( πολλές φυσαλίδες)
 Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός

 Καθαριστική ικανότητα
 Περιποίηση, εξισορρόπηση, conditioning της επιδερμίδας
 Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το νύχι)
Επίσης υπάρχουν οι πρόσθετες ουσίες που συμβάλουν στην παραγωγή των σαπουνιών
όπως τα αρώματα ,τα αιθέρια έλαια, και οι χρωστικές ουσίες και χρησιμοποιούνται είτε για
τις ευεργετικές τους ιδιότητες ,είτε για το χρωματισμό και την υφή των σαπουνιών.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τα μηχανήματα που θα χρειαστούν είναι το σαπουνοκαζανο, αναδευτήρας, μπλεντερ,
τελάρο καλούπια, κοπίδια σφραγίδες αυτόματες μηχανές συσκευασίας.

Τεχνολογία παραγωγής
Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα
καυστικό άλκαλι (υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου).
Το τελικό προϊόν είναι η γλυκερίνη και το σαπούνι, όπως δείχνει η αντίδραση:

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και υπάρχουν δύο
τύποι: Η εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση.
Το παραπροϊόν της σαπωνοποίησης, η γλυκερίνη, απομακρύνεται κατά τη βιομηχανική
παρασκευή και αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία
Α) Θερμή μέθοδος

Η μέθοδος αυτή έχει κυρίως ιστορική αξία. Πραγματοποιείται με την ανάμειξη του ελαίου
και του πυκνού αλκαλικού διαλύματος και το βρασμό του μείγματος υπό ανάδευση για
πολλή ώρα. Η σχηματισθείσα σαπωνοειδής μάζα υποβάλλεται σε επαναδιάλυση σε νερό
και εν συνεχεία στη διαδικασία της εξαλάτωσης (salting out), με την προσθήκη κορεσμένου
διαλύματος αλατόνερου προκειμένου το σαπούνι να συγκεντρωθεί στην επιφάνεια του
διαλύματος για να απομονωθεί ευκολότερα. Πρόκειται για μέθοδο πολλών και
χρονοβόρων σταδίων, το μεγάλο πλεονέκτημα της οποίας είναι ότι δεν απαιτείται ακριβής
υπολογισμός της συγκέντρωσης του αλκαλικού διαλύματος για την πλήρη σαπωνοποίηση
του ελαίου, εφόσον η όποια περίσσεια απομακρύνεται εγκαίρως πριν από την παραλαβή
του τελικού προϊόντος. Η θερμή μέθοδος ήταν πολύ διαδεδομένη μέχρι και πριν από λίγες
δεκαετίες στην ελληνική ύπαιθρο όπου οι νοικοκυρές έβραζαν τα αποθηκευμένα
τηγανέλαια όλης της χρονιάς με στάχτη από τα καμένα ξύλα πλούσια σε καυστική ποτάσα
(αλισίβα) και παρήγαν τα δικά τους σαπούνια
Β) Ψυχρή μέθοδος

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδο στις μέρες μας κυρίως στις αγγλοσαξονικές
χώρες. Είναι αρκετά απλούστερη από τη θερμή, συντομότερη ως προς τη διαδικασία της
αλλά πιο πολύ πιο χρονοβόρα σε ότι αφορά την παραλαβή του τελικού προϊόντος. Ο
χαρακτηρισμός της ως "ψυχρή" έγκειται στο ότι δεν απαιτείται βρασμός ή έστω έντονη
θέρμανση αλλά μόνο ήπια. Συγκεκριμένα, τα έλαια και το αλκαλικό διάλυμα αναμειγνύονται
αφού έχουν αποκτήσει θερμοκρασίες στο εύρος 38°−45°C (τα έλαια με ελαφρά θέρμανση
− το αλκαλικό διάλυμα είναι ήδη θερμό λόγω της εξώθερμης διάλυσης του καυστικού
νατρίου στο νερό) προκειμένου να ξεκινήσει η αντίδραση με σχετικά καλή ταχύτητα. Ένα
μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτείται ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων των
αντιδρώντων, διότι η περίσσεια τους δεν απομακρύνεται Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου
είναι η απλότητά της, εφόσον δεν απαιτείται ούτε εξαλάτωση ούτε επαναδιάλυση όπως
στη θερμή μέθοδο. Τα έλαια και το αλκαλικό διάλυμα αναμειγνύονται με τη βοήθεια ενός
blender έως ότου το μείγμα εμφανίσει χαρακτηριστικά σαπωνοποίησης, αποκτώντας
μεγάλο ιξώδες (περίπου 1΄−2΄). Η ίδια διαδικασία με χειροκίνητη ανάδευση διαρκεί πολύ
περισσότερο (σχεδόν 1h). Στο ημίρρευστο σαπούνι προστίθενται − αν θέλουμε −
αρωματικά έλαια και το όλο μείγμα τοποθετείται σε καλούπια (κατά προτίμηση ελαστικά ή
πλαστικά μεγάλης επιφάνειας) και αφήνεται σε ηρεμία για λίγες ημέρες έως ότου

σκληρύνει. Αρώματα σαπουνιών Το καλύτερο και σταθερότερο άρωμα το δίνουν τα
συνθετικά αρώματα τα ειδικά για σαπούνια. Η πιο φυσική μέθοδος είναι πάντως τα αιθέρια
έλαια. Δοσολογία: Για ένα πολύ διακριτικό άρωμα η αναλογία αιθέριων ελαίων προς τα
φυτικά έλαια είναι 1%. Για ένα μεσαίας έντασης άρωμα είναι 2% και 3% για έντονο άρωμα.
Η χρήση αιθέριου ελαίου στα σαπούνια τα κάνει προϊόν πολυτελείας .Τα πιο δυνατά
αιθέρια έλαια είναι μέντα, δενδρολίβανο, κανέλλα, γαρύφαλλο, δυόσμος και πικραμύγδαλο.
Αντί για νερό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έγχυμα, χυμούς φρούτων, γάλα, τσάι, 31
Αγορά τεχνολογία πολιτική παραγωγής σαπουνιού με διάφορες ποιότητες ελαιόλαδου και
μελέτη σκοπιμότητας σαπωνοποιίας καφέ.
Στη συνέχεια, αφαιρείται από τα καλούπια και αφήνεται να ωριμάσει για 4 έως 6
εβδομάδες. Η ωρίμανση συνίσταται στην ολοκλήρωση της σαπωνοποίησης που διαρκεί
όλο αυτό το διάστημα.
Κατά την διάρκεια της σαπωνοποίησης, αυτό που κάνει τα σαπούνια μας ξεχωριστά,
είναι η αργή αλλά συγχρόνως ποιοτική " ψυχρά μέθοδος " στην οποία το ελαιόλαδο δεν
βράζεται, όπως συνηθίζεται στην βιομηχανική παραγωγή υποβαθμίζοντας σημαντικά τις
ιδιότητες του, αλλά αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα συστατικά στη φυσική του θερμοκρασία,
διατηρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, ακέραια τα φυσικά συστατικά του και η γλυκερίνη που
παράγεται παραμένει εξ ολοκλήρου μέσα στο σαπούνι. Επίσης καθ' όλην την διαδικασία,
δεν υπάρχουν καθόλου απόβλητα και τα σαπούνια που δημιουργούμε, είναι 100%
βιοδιασπώμενα, χωρίς να μολύνουν ή να επιβαρύνουν το περιβάλλον, στο ελάχιστο. Η
τελική ωρίμανση των σαπουνιών επιτυγχάνεται πλήρως, μετά την πάροδο οκτώ και πλέον,
εβδομάδων έχοντας αυτά εκτεθειμένα σε φυσικά αεριζόμενο χώρο, συγχρόνως με την
ολοκληρωτική εξάτμιση του ΝαΟΗ, αφήνοντας ένα καθαρό φυσικό προϊόν έτοιμο προς
χρήση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από το λάδι στο σαπούνι
Αφού πρώτα ζυγιστούν τα υλικά το λάδι αναμιγνύεται με καυστική σόδα και θερμαίνεται σε
ανοικτό καζάνι για την επίτευξη της σαπωνοποίησης. Το μίγμα ξεπλένεται με διάλυμα
θαλασσινού άλατος.

σαπωνοποίηση

Μετά από περίπου δέκα ημέρες επεξεργασίας το καζάνι εκκενώνεται με κουτάλες και το
σαπούνι μεταφέρεται στα καλούπια, όπου αφήνεται για να κρυώσει και να στερεοποιηθεί.
Στη συνέχεια μαρκάρεται, σφραγίζεται και κόβεται με το χέρι. Τέλος, το σαπούνι
τοποθετείται σε ξύλινα ξηραντήρια όπου παραμένει 4 μήνες για να στεγνώσει και να

ωριμάσει.

άδειασμα σε καλούπια

άπλωμα σαπουνιού

κόψιμο και σφράγισμα

ξήρανση

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο, το σαπούνι συσκευάζεται και είναι έτοιμο για πώληση.

Συνταγή που μπορούμε να υλοποιήσουμε:

600γρ. ελαιόλαδο400γρ. λάδι καρύδας  360γρ. αποσταγμένο νερό145. καυστική
σόδα θερμοκρασία 40-45

Παραγωγική διαδικασία:

Βήμα 1: Ζυγίσαμε την καυστική σόδα
Βήμα 2: Ζυγίσαμε το αποσταγμένο νερο
Βήμα 3: ρίξαμε προσεκτικά την καυστική ποτάσα μέσα στο νερό και ανακατέψαμε με
ξύλινα μαγειρικά σκεύη. Ανακατέψαμε έως ότου όλη η καυστική ποτάσα διαλυθεί. Η
αντίδραση που δημιουργείται από το συνδυασμό της καυστικής ποτάσας με το νερό θα
προκαλέσει αυτό το μίγμα να ζεσταθεί. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει προσοχή!
Βήμα 4: Τοποθετήσαμε ένα θερμόμετρο στο διάλυμα καυστικής ποτάσας- νερού. Η
θερμοκρασία πρέπει να μειωθεί σε περίπου 35 βαθμούς κελσίου πριν να είναι έτοιμο για
χρήση.
Βήμα 5: Μετρήσαμε το ελαιόλαδο το λάδι καρύδας.
Βήμα 6: Λιώσαμε το στερεό έλαιο (το λάδι καρύδας) σε υγρή μορφή, χρησιμοποιώντας
μια τρίτη κατσαρόλα. Πάντοτε να χρησιμοποιούσαμε χαμηλή θερμότητα καθώς δεν θέλαμε
να κάψουμε τα έλαια.
Βήμα 7: Προσθέσαμε το ελαιόλαδο, το υγροποιημένο λάδι καρύδας στη μεγάλη
κατσαρόλα.
Βήμα 8: Ήρθε η ώρα που περιμέναμε το διάλυμα καυστική ποτάσα-νερού και το μίγμα
από έλαια για να κρυώσουν. Και τα δύο μίγματα έπρεπε να είναι στην ίδια θερμοκρασία 35
βαθμούς Κελσίου πριν συνεχίσουμε. Σε περίπτωση που ένα μίγμα έπεφτε κάτω από 35
βαθμούς, αυξάναμε τη θερμοκρασία του σε ένα νεροχύτη γεμάτο με ζεστό νερό. Στην
περίπτωση , εάν πρέπει να ψυχθεί ένα μίγμα που έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία,
τοποθετούσαμε το δοχείο σε ένα νεροχύτη γεμάτο με κρύο νερό .Κάναμε αυτό έως ότου οι
θερμοκρασίες έγιναν ακριβώς ίδιες!
Βήμα 9: Όταν οι θερμοκρασίες ήταν ίσες, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το σαπούνι!
Προσθέσαμε σιγά-σιγά το διάλυμα καυστική ποτάσα - νερού στο μίγμα ελαίων εντός της
μεγάλης κατσαρόλας .Ανακατεύαμε σε σχήμα οκτώ συνεχώς για να εξασφαλιστεί ότι η
καυστική ποτάσα και τα έλαια αλληλεπιδρούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Για να γίνει
ταχύτερη η διαδικασία χρησιμοποιήσαμε ένα μπλέντερ.
Βήμα 10: Παρακολουθούσαμε για σημάδια. Δοκιμάζαμε με τη κουτάλα μια μικρή
ποσότητα μίγματος από το σκεύος ανάμειξης πάνω από την επιφάνεια του μίγματος. Όταν

το υγρό παρέμενε στην κορυφή της επιφάνειας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν
από τη βύθιση πίσω στο μίγμα τότε τα σημάδια έχουν εμφανιστεί. καταλάβαμε ότι η
σαπωνοποίηση έλαβε χώρα και ότι το σαπούνι μας ήταν έτοιμο όταν αυτό συνέβη.
Αναδεύαμε περίπου 45 λεπτά μέχρι να βγουν τα σημάδια . Κάθε 5 - 10 λεπτά δοκιμάζαμε
το μίγμα με τη παραπάνω διαδικασία.
Βήμα 11 (προαιρετικό): Αν θέλαμε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αιθέρια έλαια,
θρεπτικά συστατικά και χρωστικές ουσίες , μετά την παρατήρηση των σημαδιών.
Βήμα 12 (προαιρετικό): Εάν προσθέταμε επιπλέον θρεπτικά συστατικά, θα έπρεπε να
ανακατεύαμε λίγο το σαπούνι μέχρι η υφή και το χρώμα να είναι εντάξει.
Βήμα 13: ρίξαμε γρήγορα το σαπούνι στο καλούπι μας. Το καλούπι έχει χωρητικότητα 2,5
λίτρων(lt), άρα το μίγμα μας έπρεπε να είναι λιγότερο από 2,5 λίτρα(lt).
Βήμα 14: Ήρθε η ώρα να μονώσουμε το σαπούνι μας .Τοποθετήσαμε το καπάκι, ένα
κομμάτι χαρτόνι πάνω από το καλούπι για να σφραγίζεται από τον αέρα. Τυλίξαμε το
καλούπι μέσα σε λίγες κουβέρτες για να βοηθήσει την μόνωση.
Βήμα 15: Αφήσαμε το σαπούνι σε ηρεμία για περίπου 36 ώρες.
Βήμα 16: Όταν η νέα μας δημιουργία ήταν αρκετά σκληρή για να κοπεί, αφαιρέσαμε τη
μούχλα και κόψαμε το σαπούνι σε ράβδους χρησιμοποιώντας ένα κοπίδι
σαπουνιών(σπάτουλα).
Βήμα 17: Τοποθετήσαμε κάθε κομμάτι σε σκάρα για την περαιτέρω ωρίμανση.
Αναστρέφαμε τα κομμάτια σαπουνιού για περίπου μία φορά την εβδομάδα. Μετά από 6
εβδομάδες, το σαπούνι μας ήταν πλήρως ώριμο και έτοιμο για χρήση. Πρέπει να
αφαιρεθεί οποιαδήποτε ποσότητα λευκής σκόνης που μπορεί να έχει σχηματιστεί στην
επιφάνεια του σαπουνιού πριν από τη χρήση. Αυτό ονομάζεται ανθρακικό νάτριο, και
μπορεί να προκαλέσει ξήρανση του δέρματος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
Το σαπούνι είναι ο πιο παραδοσιακός και αποτελεσματικός τρόπος προσωπικής
υγιεινής. Αν και η πραγματική καταγωγή του σαπουνιού δεν έχει ακόμη αποδειχθεί,
υπάρχουν διάφοροι μύθοι, ωστόσο γνωρίζουμε ότι κάτι παρόμοιο με το σαπούνι υπήρχε
από το 2.300 π.Χ. (κατά άλλους από το 2800 π.Χ.) στους αρχαίους πολιτισμούς της
Μεσοποταμίας. Όμως η ανακάλυψη του σαπουνιού και η χρήση του ως καθαριστικού δεν
έγιναν ταυτόχρονα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι αρχαίοι πολιτισμοί
χρησιμοποιούσαν το σαπούνι αρχικά σαν ένα είδος φαρμάκου για τις πληγές και σαν ένα
καλλυντικό για τα μαλλιά. Το πρώτο γνωστό σαπούνι ήταν ένα μίγμα βρασμένου λίπους
και στάχτης και το χρησιμοποιούσαν στην Αρχαία Βαβυλώνα για να δημιουργούν
χτενίσματα στα μαλλιά (περίπου το 2800 π.Χ.)
Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με έναν ελληνικό μύθο, το σαπούνι έλκει την καταγωγή του από
την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από το νησί της Λέσβου όπου γινόντουσαν θυσίες
ζώων προς τιμήν της θεάς Άρτεμης. Τα νερά, από τις νεροποντές στην περιοχή του ναού,

πολλές φορές παρέσερναν τα ζωικά υπολείμματα και τα καμένα λίπη, και τα κατέβαζαν,
μαζί με τις στάχτες από τα ξύλα της πυράς σχηματίζοντας ένα κίτρινο ρυάκι που κατέληγε
στο ποτάμι.. Οι ντόπιες γυναίκες, που συνήθιζαν να πλένουν τα ρούχα του νοικοκυριού
τους εκεί, παρατηρούσαν ότι πλένοντας τα ρούχα τους, όταν το νερό ήταν κίτρινο, αυτά
γινόντουσαν καθαρότερα. Salpo, είναι το όνομα που του σαπουνιού για τους Κέλτες. Ήταν
ένα μίγμα από ζωικά λίπη και στάχτες φυτών Στην Ευρώπη, η περιοχή της Μασσαλίας
είναι αυτή που περνά πρώτη στην παραγωγή σαπουνιού από ζωικά λίπη και ελαιόλαδο.
Διατηρεί αυτή την θέση από τον 9ο μέχρι και το 19ο αιώνα. Στη συνέχεια η Γένοβα και η
Βενετία παίρνουν στα χέρια τους το εμπόριο του σαπουνιού. Στην Γερμανία η παραγωγή
σαπουνιού είναι σχεδόν άγνωστη ως το 15ο αιώνα. Στα τέλη του 12ου αιώνα οι πρώτοι
σαπωνοποιοί εμφανίζονται στη Βρετανία.. Στην Ελλάδα η σαπωνοποιία είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την παραγωγή ελαιόλαδου. Η ανοδική της πορεία ξεκινά το 17ο αιώνα και
συνεχίζεται κατά τον 18ο αιώνα. Οι περιοχές που έχουν την μεγαλύτερη παραγωγή λαδιού
είναι και αυτές που φιλοξενούν 8 Αγορά τεχνολογία πολιτική παραγωγής σαπουνιού με
διάφορες ποιότητες ελαιόλαδου και μελέτη σκοπιμότητας σαπωνοποιίας τις πρώτες
μονάδες κατασκευής σαπουνιού. Πελοπόννησος, Κρήτη, Μυτιλήνη και Αττική. Οι
περισσότερες από αυτές τις βιομηχανίες ανήκαν αρχικά σε Τούρκους – Γάλλους και
Βρετανούς. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα έφτιαχναν μόνα τους σαπούνι που
χρησιμοποιούσαν. Ο πολτός του λαδιού και των άλλων συστατικών χυνόταν σε ξύλινα
πατώματα ή έμπαινε σε ξύλινα καλούπια. Στέγνωνε και στη συνέχεια κοβόταν σε κομμάτια.

Κατηγορίες σαπουνιού Τα σαπούνια χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Απλά είναι τα σαπούνια που μπορεί κανείς να αγοράσει σε οποιοδήποτε σούπερ
μάρκετ και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι προέρχονται από λίπη νεκρών ζώων,
με ότι συνεπάγεται αυτό,. Επιπλέον, περιέχουν διάφορες χημικές ουσίες όπως τεχνητά
χρώματα και αρώματα. Είναι πολύ «φτηνά».
Πολυτελείας είναι αυτά που μπορεί να βρει κανείς μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα,
είναι εκατό τοις εκατό φυσικά, προέρχονται μόνο από φυτικά έλαια και λίπη και περιέχουν
μόνο φυσικά συστατικά. Είναι πολύ «ακριβότερα» από τα «απλά» διότι για παράδειγμα, το
βούτυρο κακάο είναι χρηματιστηριακό είδος και κοστίζει περίπου τριάντα ευρώ το κιλό
Θεραπευτικά είναι αυτά που εκτός του ότι προέρχονται από φυτικά έλαια και λίπη,
έχουν μόνο φυσικά αρώματα και χρώματα αλλά και κάτι παραπάνω. Είναι φτιαγμένα για
να βοηθήσουν στη θεραπεία μιας πάθησης, αλλά και να βοηθήσουν σε πολλούς άλλους
τομείς.
Το σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο (μερικές φορές αποκαλείται σαπούνι Καστίλλης ή
σαπούνι Μασσαλίας) φημίζεται για την εξαιρετική του ηπιότητα. Ο όρος «σαπούνι
Καστίλλης» μερικές φορές αποδίδεται σε σαπούνια από μίγμα ελαίων, στο οποίο όμως
περιέχεται υψηλό ποσοστό ελαιολάδου. Υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες
σαπουνιών όπως: Το αντισηπτικό σαπούνι περιέχει βακτηριοκτόνες ουσίες. Το μαλακό
σαπούνι το παίρνουμε με σαπωνοποίηση λιπαρών και ρητινικών υλών με καυστικό
κάλιο. Το σαπούνι τύπου Μασσαλίας είναι η καλύτερη ποιότητα σαπουνιού και περιέχει
63% λιπαρά και ρητινικά οξέα και 28%υγρασία. Ονομάζεται και σαπούνι 72%.
.

Εκτός από το στέρεο σαπούνι μπορούμε να κατασκευάσουμε και υγρό κρεμοσαπουνο.
Το παραδοσιακό πράσινο σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο φημίζεται για τις δερματολογικές,
αντιρρυπαντικές και οικολογικές αρετές του. Γνωρίστε τα διάσημα – εδώ και αιώνες –
πλεονεκτήματά του αλλά και τα… κρυφά χαρτιά του: Στην υγεία • Είναι πολύ απαλό και
σέβεται τόσο το δέρμα όσο και τη φύση, αφού είναι βιοδιασπώμενο. Δεν επηρεάζει το pH
του δέρματος. • Συχνά συνιστάται από τους δερματολόγους και το ιατρικό προσωπικό ως
αντισηπτικό.
Στα οικιακά • Οι αρετές του επεκτείνονται στο πλύσιμο ακόμα και των πιο ευαίσθητων
ρούχων (μεταξωτά, μάλλινα, δαντέλλες), με ανάλογο οικονομικό όφελος. Δεν περιέχει
αλλεργιογόνα συστατικά, χρωστικές και αρώματα, γι’ αυτό συνιστάται για το πλύσιμο των
άσπρων ρούχων των αλλεργικών ατόμων και των μωρών.
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