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Alternatius
(CEPA-Ecologistes de Catalunya).

Per què reutilitzar l’oli usat?
• Abocar l’oli al clavegueram, incorrecta ges5ó de l’oli de cuina usat,
comporta impactes ambientals i costos econòmics als serveis de
tractament de les aigües. :
– 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 super@cie de l’aigua diﬁcultant l’entrada d'oxigen als dels
rius, llacs o mars. Provoca l’as6xia de la fauna i ﬂora aquà<ca.
– També es malbarata un recurs per elaborar sabó d’alta qualitat,
biodiessels,....

• Elaborar sabó a par5r d’oli usat evita l’ús de detergents i sabons
convencionals amb substàncies químiques nocives.
• Us ensenyarem a fer sabó líquid per a u5litzar màquines de rentar i farem
sabó de pas5lles per rentar o per higiene personal.

Una solució ben ecològica i econòmica!!

El consum d’oli i el que llencem
• El consum actual d’oli a l’Estat és de 13 L per persona l’any. Més
de 9 L d’oliva i més de 3 L de gira-sol. Al consum domès5c directe
d’oli vegetal, s’ha de sumar el de restauració, i l’oli con5ngut dins
dels aliments processats, conserves i menjars cuinats.
• Dels 13 L per persona/any, una part es ingereix cru, d’altre
s’incorpora als plats cuinats i un part rellevant es fa servir per
fregir.
• Quan oli usat va a parar a l’aigüera, una part queda als recipients
de cuinar (olles, planxes i paelles) i l’altre es 5ra al clavegueram.
Es conclou uns 4 L anuals/persona (oscil·la entre mig i un L per
família mes, de 6 L a 12 L per llar any) i que la majoria va aigües
avall.
• Un litre d’oli contamina 40.000 L d’aigua de boca o potable, la
quan5tat d’aigua equivalent al consum anual mitjà d’aigua
potable domès<ca d’una persona.

• A Barcelona hi ha unes 620.000 llars (2016). La mitja d’oli de cuina usat
per habitant és de 4 L any (oscil·la entre mig i un L per família mes, de 6 L
a 12 L per llar any). En total sumen 6.434.984 L d’oli de cuina usat/any i
es recullen 335.000 L (2015) u 5,2% de tot l’oli de cuina usat generat i la
resta abocat a les clavegueres.
• Per depurar aquesta aigua costa 3 milions d’euros anuals que es podrien
estalviar si l’oli no anés a parar al clavegueram.
• El cost de descontaminar l’aigua és de 3 milions d’euros l’any, uns 0,46
euros per L d’aigua.
• Si una família recull 12 litres d’oli de cuina usat en un any estalvia la
contaminació 480.000 L d’aigua potable.
• Aquesta aigua és equivalent al consum mitjà a la llar de 12 persones. A
més, representa un estalvi de més de 5 euros, per depurar aquests dotze
litres.
• A més, estalviaria la contaminació de cremar 10 L de combus5ble al
generar, amb els dotze litres d’oli usat de cuina, 10 litres de biodièsel.
Això és el que se’n fa amb la majoria de l’oli recollit.

Principis bàsics
d’elaboració del sabó
OLI + SOSA = SABÓ + GLICERINA
• Es tracta de barrejar dos components (en estat líquid) segons
una determinada proporció. La manca o excés d’oli o de sosa,
determinarà les caracterís5ques del sabó ob5ngut.
• Aquesta reacció de química orgànica s’anomena
SAPONIFICACIÓ.
• Amb la realització pràc5ca d’aquest taller, ob5ndrem com a
resultat ﬁnal, una emulsió de sabó que deixarem endurir i
madurar abans d’u5litzar-la.
• L’aigua ha d’estar present per dissoldre la sosa i permetre
l’emmotllament del sabó.
• Resumint, en el taller 5ndrem un procés químic (química
orgànica) i dos processos @sics (una dissolució i una emulsió).
• Sempre hem de tenir presents les 3P:
Precaució ... Proporció .... Paciència.

Materials per la precaució

• Ulleres protectores
• Guants
• Davantal
• Draps
• Ampolla de vinagre
(per neutralitzar el lleixiu càus5c
en cas d’accident).

Materials per la recepta del sabó

• Una balança per pesar els
components.
• Un cullera de fusta i batedora.
• Un recipient de plàs5c 5pus galleda.
• Un colador per colar l’oli.
• Recipients com a motllo on posar la
pasta de sabó (per ex. pots de
plàs5c, de iogurt o bé tuppers de
plàs5c, motllos de silicona... ).

Altres materials opcionals

• Olis essencials, d’aromes
d'espígol, rosa, romaní, etc.
o colònia per perfumar el
sabó.
• Diferents addi5us i/o
colorants naturals per
mostrar altres possibilitats.

ELS INGREDIENTS DE LA RECEPTA

Ingredients per la
Recepta de sabó
• 150 gr. de sosa càus5ca.

• 1 litre d'oli usat ben colat.

• 350 ml. d'aigua (millor
desmineralitzada).

L’ELABORACIÓ

Maneig i elaboració del sabó
1.

PREPARACIÓ PRÈVIA:

• Colem l’oli usat amb un colador.

• Aboquem l’aigua en una galleda i llavors, molt a poc a poc,
aboquem la sosa a dins del recipient.
És important que l’aboquem poc a poc ja que la sosa és
corrosiva i en barrejar-se amb l’aigua es calenta molossim.
És important que posem en el recipient, primer l’aigua i
després, mica en mica, anem afegint la sosa. L’aigua s’escalfa
i, ﬁns i tot, fa vapor. Vigilar de no respirar aquests vapors.

• L’oli i el lleixiu han d’estar a la mateixa temperatura quan es
barregen, idealment a uns 50ºC.

• Si ho deixem reposar unes hores, ﬁns que es refredi, ho fem
a temperatura ambient i així no cal escalfar l’oli.
Podem afegir una mica de colònia per perfumar (l’alcohol
accelera el procés).

2.

BARREJA AMB L'OLI

• A la galleda on tenim la barreja d'aigua
amb sosa i hi anem abocant l’oli molt a
poc a poc (com si fos un all-i-oli).
No podem deixar de remenar, amb la batedora
o amb el pal de fusta, a un ritme constant i
sempre en la mateixa direcció, en cas contrari,
es podria tallar.

• L'oli i el lleixiu es remenen una bona
estona, entre 45 minuts i una hora i
quart. Es pot fer amb batedora i
accelerarem el procés.
Observarem que s’ha anat espessint i agafant
un color més clar.

3. AROMATITZAR I DECORAR
• Sense deixar de remenar, hem
d’aconseguir la textura espessa d’una
crema (aixequem el pal i el rajolí resta
sobre la pasta uns segons).

• Si volem podem posar-hi aromes i / o
colorants naturals, con5nuem remenant
una estoneta més.
També el podem decorar amb herbes
aromà5ques trinxades, com romaní,
farigola, etc.

4.

EMMOTLLAR

• La pasta espessa es posa en un motlle de plàs5c
rígid, motllos de silicona o fusta...

Si esperem molt a emmotllar, l’emulsió serà molt espessa i
no s’adaptarà bé al motllo. Si l’emulsió és molt ﬂuida,
s’emmotllarà bé, però estarà poc madura i deixarà anar
líquids que no estaran emulsionats.

• Si el motlle és molt gran, al cap de 2 o 3 dies, podeu
marcar les pas5lles de sabó per poder-les tallar i
separar posteriorment.

La seva utilització

U<lització
• El procés químic de saponiﬁcació trigarà un mes a completarse.
• Passada aquesta fase de maduració, el sabó ob5ngut ja estarà
llest per u5litzar-se. Si l’emboliquem amb ﬁlm de plàs5c,
podrem guardar-lo molt de temps, si no ho fem, a mida que
passi el temps, quedarà sec i dur.
Anàlisi del resultat
• Amb aquesta formulació, obtenim un sabó equilibrat,
polivalent, suau però amb capacitat suﬁcient de neteja.
• Si augmentem la proporció de sosa, li donarem un poder de
neteja superior però serà mes agressiu amb les ﬁbres i els
teixits.
• Si, per contra, disminuïm la proporció de sosa, serà més suau
però disminuirà el seu poder de neteja.

SABÓ LÍQUID PER RENTADORA
RECEPTA DEL SABÓ D’OLI
PER RENTADORA
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.

Procés:

Eines:

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

Aquesta recepta es prepara en 3 dies

• 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.

Ingredients per la
Recepta de sabó líquid
per a 18 litres

• 700 gr. de sosa càus5ca.
• 1 litre d'oli usat ben colat.
• 13 litres d'aigua (10+2+1 litres).
• 2 litres de sabó per rentadora de
màxima qualitat (recomanem Gior).
• 1 litre de lleixiu color.
• 1 litre de suavitzant.

Elaboració del sabó líquid
Aquesta recepta es prepara en 3 dies:

Primer dia

• Aboquem 1 litre d´aigua bullint, en un cubell amb una capacitat per
uns 20-25 litres i afegirem la sosa càus<ca. Remenar ﬁns que ens
quedi desfeta, ara i aboquem l´oli de cuina i remenar altre cop, ﬁns
que quedi integrat amb la sosa.
• Anirem afegint 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.

Segon dia
•
•

Afegir 2 litres d´aigua bullint, d´un en un i seguir remenant.
Deixar reposar 24 hores.

Tercer dia
•
•

Afegir 1 litre d´aigua bullint i seguir remenant
Deixar reposar 24 hores.

I ja tenim el nostre sabó líquid, a punt per fer servir.
Es pot guardar en ampolles de plàs5c o vidre.
A la segona vegada que feu nou sabó ja no cal comprar-ne, necessitarem
2 litres del NOSTRE sabó per la rentadora.

Gràcies per la vostra assistència i us
animem que en feu a casa per aproﬁtar
l’oli i reduir la contaminació!!

