:: Sabão Líquido ::
Para fazer 30 litros
Ingredientes:
1,5 litros de azeite (morno)
½ quilo de soda cáustica
1,5 litros de álcool líquido
1 litro de água (1ª etapa)
27 litros de água (2ª etapa)
2 colheres (sopa) de essência
Cuidados especiais:
Como a soda cáustica em seu estado puro é tóxica, é aconselhável preparar a receita em ambiente aberto, com
uso de máscara, de luvas e de calçados fechados.
Modo de Fazer:
Em um balde ou recipiente bem grande, despejar a soda e 1 litro de água, mexendo por ceca de 5 minutos;
Acrescentar 1,5 litros de álcool e 1,5 litros de azeite morno. Mexer por cerca de 10 minutos. O líquido mudará
de cor algumas vezes. È absolutamente normal. No final, formar-se-á uma fina nata.
Acrescentar os 27 litros de água, mexendo sempre, por mais 5 minutos.
Acrescentar a essência. Misturar bem.
Fica um pouco de espuma em cima.
Engarrafar. (pode utilizar garrafas PET de refrigerante)
Rende 30 litros. Pode ser utilizado em máquina de lavar roupa; na pia, para lavar a louça, para lavar
calçadas, etc.
Observação:
A água usada para fazer o sabão deve ser água não tratada sem cloro e não salobra. Retirada de cisternas,
direto da chuva ou de fontes superficiais.

Detergente de Coco Caseiro 1
INGREDIENTES:
- 200 gr. de sabão de coco;
- 1 colher (sopa ) de Água Sanitária;
- 4 a 5 litros de água;
- 1 colher (sopa) de soda ou cinza;
- 3 colheres (sopa) sabão em pó.
COMO FAZER:
Misturar em uma vasilha (não de alumínio), um pouco de água, o sabão ralado, a soda e a água sanitária.
Leve ao fogo e mexa bem até misturar os ingredientes. Acrescentar o restante da água e misturar bem.
Guardar em recipientes plásticos.

Detergente Caseiro 2
INGREDIENTES:
- 500 gramas de sabão de coco em pó;
- 3 litros de água;
- 3 colheres (sopa) de amoníaco.
COMO FAZER:
Ferver 1 litro de água com o sabão mexendo até desmanchar. Deixar esfriar e misturar o restante

Detergente Caseiro 3:

INGREDIENTES
- 2 barras pequenas de sabão de coco;
- 2 limões;
- 1 litro de água fervente;
- 5 litro de água fria;
- 4 colheres (sopa) de amoníaco.

COMO FAZER:
Rale o sabão e despeje em um litro de água fervente e junte o suco de um limão coado. Junte 5 litros de água
fria e o amoníaco. Dissolva bem e engarrafe

Desinfetante de eucalipto para banheiro ::
INGREDIENTES:
- 30 folhas verdes de eucalipto;
- 1 litro de álcool;
- 5 ½ litros de água morna;
- Pedaços de sabonete (sobras).
COMO FAZER:
Amassar bem as folhas de eucalipto e juntar o álcool e meio litro de água morna. Deixar de molho, de um dia
para o outro, em vasilha fechada para não evaporar. No outro dia, derreter as sobras de sabonete, juntar os 5
litros restantes de água morna e juntar ao líquido do eucalipto que estava de molho. Guardar em recipientes
plásticos, ou até mesmo em tubos de desinfetantes vazios.

Amaciante de Roupa 1
INGREDIENTES:
1 sabonete infantil (50g)
3 e ½ litros de água fria
4 colheres de glicerina
1 e ½ litro de água fervendo
MODO DE FAZER:
Raspar o sabonete e dissolver na água fervente. Misturar os demais ingredientes muito bem. Colocar em
vasilha de plástico com tampa. Usar uma tampa de amaciante para cada balde de água, ao enxaguar as
roupas.

Limpa Vidros
INGREDIENTES:
- 1 litro de água;
- 1 litro de álcool;
- 1 litro de querosene.
COMO FAZER:
Junte os ingredientes e misture bem. Guarde em garrafas com tampa. Agite bem a mistura e passe no vidro
com um pano, deixe secar e dê o brilho com um pano seco. Também é ótimo para afugentar insetos.

Sabonete de calêndula
SABONETE DE CALÊNDULA
INGREDIENTES:
- 1Kg de glicerina para sabonete
- 3 colheres(sopa) de essência de calêndula
- 2 colheres(sopa) de extrato de própolis
- 1 colher(sopa) de fixador de aroma(opcional)
- 1 colher(sopa) de extrato glicólico
- 3 colheres(sopa) de folhas secas de calêndula
- 100 ml de água

MODO DE PREPARO:
Pegue a glicerina e corte em tamanhos regulares. Depois, coloque em uma panela esmaltada, de vidro ou de
inox, mas nunca de alumínio, porque libera resíduos. Coloque a panela em banho-maria e não diretamente ao
fogo para evitar acidentes. Vá mexendo a glicerina lentamente com uma espátula de plástico ou vidro.
Quando a água estiver fervendo, desligue o fogo e deixe o restante da glicerina derreter com o calor da
própria água. Com a glicerina já derretida e fora do fogo, comece a acrescentar os outros ingredientes.
Primeiro o extrato glicólico, depois o extrato de própolis e, por último, a essência de calêndula. Para agregar
o valor medicinal ao sabonete, pegue um pouco de chá de calêndula, ferva e deixe em repouso por, mais ou
menos, 20 min. Depois, acrescente o chá, já coado, à mistura da glicerina e, se quiser, coloque também o
fixador de aroma. Antes de derramar o líquido, distribua as folhas secas de calêndula nas fôrmas(que podem
ser as mesmas que se enforma chocolate). Para retirar a espuma, então, borrife um pouco de álcool de cereias
sobre o líquido nas forminhas. Depois de 1 hora, desenforme os sabonetes sobre um papel toalha para reter a
umidade. Obs: Para a melhor conservação, deixe o produto embrulhado no papel toalha por 4 horas e, depois
de 24 horas, o enrole em filme plástico.

Sabão em Pó
INGREDIENTES:
- 4 litros e meio de sebo
- 1 Kg de soda cáustica;
- 2 sabonetes;
- ½ pacote de anil;
COMO FAZER:
Derreta, coe e meça o sebo colocando-o no fogo por 10 minutos. Tire o tacho do fogo e despeje a soda cáustica
sobre o sebo. Acrescente o anil dissolvido em meio copo de água coado. Mexa bem, depois de um ou dois dias,
quando a mistura estiver seca, soque no pilão ou rale e coe em peneira fina. Rale o sabonete e misture ao
sabão em pó. Coloque em uma lata com tampa para que o perfume do sabonete passe para o sabão.
Rendimento 6 Kg.

