
RECEPTA DEL SABÓ d’Oli Usat

Per què reutilitzar l’oli?
L’oli abocat pel clavegueram és un gran agent contaminant de l’aigua, només un litre d’oli usat 
contamina al voltant d’1 milió de litres d’aigua. L’oli es diposita a la superfície de l’aigua dificultant 
l’entrada d’oxigen dins l’aigua dels rius, llacs o mars. Provoca l’asfíxia de la fauna i flora aquàtica.

Material:
150 gr. de sosa càustica.
1 litres d’oli usat filtrat (no de peix).
350 ml. d’aigua.

Eines:
Cullera de fusta.
Una galleda.
Guants.
Recipients on posar la pasta de sabó

• Aboquem lentament l’aigua en una galleda, tot seguit afegim la sosa molt de 
mica en mica. Ho barregem amb la cullera de fusta. La sosa és corrosiva, cal 
anar amb molt de compte i utilitzant guants. Això provoca una reacció que 
escalfa l’aigua i genera vapor (procurarem no respirar-lo). Ho deixem reposar 
4 o 5 hores. 

• Quan ha reposat, hi anem abocant l’oli molt a poc a poc. Amb la cullera ho 
remenarem a un ritme constant i sempre en la mateixa direcció entre 30 i 45 
minuts. 

• Veurem que la barreja es va espessint. Sense deixar de remenar, hem 
d’aconseguir la textura espessa d’una crema. Si aixequéssim el cullerot la 
pasta ha de rajar amb certa densitat. Si es vol es poden afegir olis aromàtics: 
aboquem un parell d’ampolletes i remenem una estoneta més. 

• La pasta espessa es distribueix en motlles. Si algun motlle es massa gran en 
2 o 3 dies podeu marcar les pastilles per poder-les separar mes endavant. Les 
pastilles triguen dues setmanes en estar llestes o una mica mes depenent del 
seu gruix. 

• Felicitats ja teniu el vostre propi sabó! Només resta  desemmotllar les pastilles. 
La qualitat d’aquest sabó és excel·lent!

Procés:

Opcional: olis aromàtics per donar olor al sabó (2 ampolletes per 6 litres de pasta).
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RECEPTA DEL SABÓ D’OLI
PER RENTADORA

Per què reutilitzar l’oli?
L’oli abocat pel clavegueram és un gran agent contaminant de l’aigua, només un litre d’oli usat 
contamina al voltant d’1 milió de litres d’aigua. L’oli es diposita a la superfície de l’aigua dificultant 
l’entrada d’oxigen dins l’aigua dels rius, llacs o mars. Provoca l’asfíxia de la fauna i flora aquàtica.

Material:
- 700 gr. de sosa càustica.
- 1 litres d’oli usat filtrat (no de peix).
- 13 litres d’aigua.
- 2 litres de sabó per rentadora de 
màxima qualitat (recomanem Gior).
- 1 litre de lleixiu color.
- 1 litre de suavitzant.

Eines:
Cullera de fusta.
Una galleda d’uns  20-25 litres.
Guants.
Recipients on posar la pasta de sabó

• Aboquem 1 litre bullint d’aigua en una galleda, tot seguit afegim la sosa molt 
de mica en mica. Ho barregem amb la cullera de fusta. La sosa és corrosiva, 
cal anar amb molt de compte i utilitzant guants. Això provoca una reacció 
que escalfa l’aigua i genera vapor (procurarem no respirar-lo).  

• Aboquem l´oli de cuina i remenar altre cop. Quan ha reposat, hi anem 
incorporant 9 litres d’aigua bullint, d’un en un, mentre es molt important 
remenar. Afegir els 2 litres de sabó per rentadora , i seguir remenant. Afegir 
1 litre de lleixiu color, i seguir remenant. Afegir 1 litre de suavitzant i seguir 
remenant. Deixar reposar 24 hores. 

• Al dia següent, afegir 2 litres d’aigua bullint i remenar. Deixar 24 hores.
• El tercer dia, afegir 1 litre d’aigua bullint i remenar. Deixar reposar 24 hores.

El producte final es pot abocar en diferents recipients segons ens convingui. La 
qualitat d’aquest sabó és excel·lent i no descoloreix la roba de color. 

• A la segona vegada que feu nou sabó ja no cal comprar-ne, necessitarem 2 
litres del NOSTRE sabó per la rentadora.

Procés: Aquesta recepta es prepara en 3 dies
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