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OPSKRIFTER MED SÆBEBÆR
LAV RENGØRINGSMIDLER, SÆBER OG SHAMPOO MED SÆBEBÆR

GRATIS

GRUNDSÆBE AF SÆBEBÆR
Grundsæben anvendes i de andre opskrifter. Vi 
anbefaler, at du bruger den mængde grundsæ-
be, du laver, inden for en måned - så holder den 
sig frisk.

1. Put hvad der svarer til skaller for 10 hele bær 
i en gryde med 1 liter vand. Kog ved middelhøj 
varme i ca. 20 minutter – pas på, at det ikke 
skummer over.

2. Pres den sidste sæbe ud af skallerne, når 
de har kogt, med bagsiden af en gaffel, og lad 
sæben køle af.

3. Dræn sæben gennem et klæde, og hæld den 
på flaske. Sortér bærskallerne som bioaffald.

4. Grundsæben skal konserveres med citron-
syre, hvis den skal bruges i rengøringsmidler 
– det forlænger holdbarheden. Tilsæt 1 tsk. 
citronsyre pr. ½ liter væske, og rør til det er 
opløst. Udelad citronsyre hvis grundsæben skal 
bruges til kropsplejeprodukter.

ALT-I-EN RENGØRINGSMIDDEL
Sæben fra denne opskrift kan bruges 
til alt lige fra gulvvask til rengøring af 
køkken og badeværelse.

1. Bland grundsæben med 1 del lys 
lagereddike til 4 dele grundsæbe. Tilsæt 
et par dråber vaskeduft hvis du ønsker 
en frisk duft.

2. Hæld væsken på en sprayflaske eller 
en anden beholder, og du er klar til en 
omgang naturlig rengøring! 

RENGØRING AF RUSTFRIT STÅL OG 
GLAS
Denne blanding er et fantastisk mid-
del til glas og rustfrit stål, da den ikke 
efterlader streger på overfladerne, hvor 
den er brugt.

1. Bland 2 dele grundsæbe med 1 del lys 
lagereddike og eventuelt nogle få dråber 
vaskeduft i en sprayflaske.

2. Spray på på den overflade, du ønsker 
at gøre ren, og tør af med en fnugfri 
klud.

SHAMPOO
Mild og effektiv shampoo. Perfekt til ba-
byer og andre med sart hud eller allergi. 

1. Når grundsæben er drænet og 
afkølet, tilsætter du et naturligt 
stivelsesmiddel, som giver sæben den 
rette konsistens. Vi anbefaler guargum-
mi eller xanthum gummi, men du kan 
også anvende majsmel eller agar agar. 
Alle disse ingredienser er naturlige og 
findes i din lokale helsebutik.

2. Tilsæt max 1 tsk. stivelsesmiddel pr. 
halve liter grundsæbe. Mængden af 
pulver og dermed konsistensen af sham-
pooen afhænger af, hvad du bedst kan 
lide. Prøv dig frem, og find ud af, hvad 
der fungerer bedst for dig.

3. Blend eller pisk væsken for at undgå 
klumper. Pisk med en håndmixer til der 
dannes et fint og blødt skum. Fyld på 
glas.

4. Blandingen vil i begyndelsen være 
blød, skummende og fyldt med små 
bobler. Når shampooen har stået i nogle 
timer, eller natten over, danner den en 
gelé og er klar til brug.

TIP: Lav en mængde shampoo, der 
passer til en uge. Shampoo af sæbebær 
er et naturligt produkt og skal bruges 
i løbet af 7-10 dage. Holdbarheden 
forlænges ved opbevaring i køleskab.

FLYDENDE HÅND-/KROPSSÆBE
Denne sæbe er perfekt til dig med en 
følsom og tør hud. Du bestemmer selv, 
om den skal være med eller uden duft.

1. Når grundsæben er drænet og 
afkølet, tilsætter du et naturligt 
stivelsesmiddel, som giver sæben den 
rette konsistens. Vi anbefaler guargum-
mi eller xanthum gummi, men du kan 
også anvende majsmel eller agar agar. 
Alle disse ingredienser er naturlige og 
findes i din lokale helsebutik.

2. Tilsæt max 1 tsk. stivelsesmiddel 
pr. halve liter grundsæbe. Mængden 
af pulver og dermed konsistensen af 
sæben afhænger af, hvad du bedst kan 
lide. Prøv dig frem, og find ud af, hvad 
der fungerer bedst for dig.

3. Blend eller pisk væsken for at undgå 
klumper. Pisk med en håndmixer til der 
dannes et fint og blødt skum.

4. Stil din skål med skum i køleskabet 
i nogle timer (evt. natten over), til den 
falder sammen til en gele.

5. Hæld sæben i en beholder med pum-
pe og den er klar til brug

TIP: Tilsæt din foretrukne æteriske olie, 
hvis du vil have en duft. Vi synes, vores 
vaskeduft Summer Garden er perfekt til 
håndsæben.


