
 
 

A festőbuzéros szappan 3 rétege  
 

A festőbuzéros szappan 3 rétegből áll, amit – a megszokottól eltérően – nem egyszerre 

keverünk be, hanem egyenként. 

Mit jelent ez pontosan?  

3 réteg – 3 színezési technika  

 

A legjobban ezen a példán keresztül értheted meg 

 

Tegyük fel, hogy Neked is 1000 g-nyi olajmennyiséggel készített tömb szappanformád 

van, és ebben készíted a festőbuzéros szappanodat is. Most a megszokottól eltérő 

módon, nem egyszerre keverjük be ezt az olajmennyiséget a hozzá való 

lúgmennyiséggel, hanem 3 felé osztjuk, és a 3-3 adag olajat és lúgoldatot külön-külön, 

egymás után keverjük masszává. A receptben is így fogod megtalálni a mennyiségeket 

(3. lecke). 

A lúgoldatokat és olajkeverékeket célszerű egymás után kimérni és a lúgoldást is 

végrehajtani. Ne aggódj, a 3. leckében fogod látni, mi a menete.  

Olvasva bonyolultabbnak tűnik, mint amilyen valójában  Tény, hogy odafigyelést 

igényel, de melyik szappan elkészítése kivétel ez alól…?! 

Azért van szükség a külön-külön kikeverésre, mert a 3 réteget 3 féle módszerrel 

fogjuk színezni. 

 

A 3 színezési módszer 

1. Saját készítésű macerátum felhasználásával 

2. Növényi porral a szalagfázisba 

3. Lúgoldatban 



 
 

 

Vegyük ezeket sorra! 

 

1. Saját készítésű macerátum felhasználásával 

 

 

Itt az általad készített olívaolaj alapú 

festőbuzéros macerátumot fogjuk felhasználni (2. 

lecke),  166 g-ot az egyharmadnyi masszához. 

Ez a macerátum adja a képen látható alsó 

réteget, mely halványlilás rózsaszín árnyalatával 

a 3 réteg közül a legvilágosabb réteg.  

Ebből következik, hogy: 

amennyiben a festőbuzért macerálással 

használjuk színezésre, úgy egy halvány színt 

fogunk kapni.  



 
 
Fontos! Jelen esetben 50%-nyi az adott réteg olajmennyiségében a macerátum, ez is 

befolyásolja a végeredményt. Ha kevesebb lenne a macerátum aránya az 

összolajhoz képest, akkor a végeredmény még halványabb lenne, ha pedig 

magasabb, akkor picit erősebb színt érnénk el. 

Csodálatos színváltozást figyelhetsz majd meg ennél az egy módszernél. 

 

2. Növényi porral a szalagfázisba 

 

A középső réteg esetében egy közepes mélységű, lila beütésű rózsaszínt kapunk. Ez 

esetben kikeverjük az egyharmadnyi masszát, majd híg szalagfázisnál megszínezzük 

a festőbuzér porral. Ebben a rétegben tehát benne lesznek a festőbuzér por 

szemecskéi is, amik szépen díszítik középen a szappant miniatűr, sötét 

foltocskákkal. 

 

3. Lúgoldatban 
 

 

A felső, legsötétebb rétegben, a lúgban 

való elkeverés módszerét alkalmazzuk. A 

forró lúgoldatba tesszük a festőbuzér port, 

és így hűtjük ki, majd a szokott módon 

mixeljük az olajkeverékkel. 

 

Ez a módszer adja a leghatározottabb, 

mély, sötétmályva színt. Ez viszont 

nemcsak magától a módszertől van, 

hanem azért is, mert itt több buzér port 

használunk, mint a középső réteg 

esetében! 



 
 

Design 
 

A szappanterv legfontosabb eleme tehát a rétegezés módszere. A rétegeket 

ceruzavonallal fogjuk még hangsúlyosabbá tenni, melyet egy kis műanyag szita 

segítségével szórunk az 1. és 2. réteg tetejére. 

 

Textúra 
 

A tömbszappan felszínének kialakítására 

végtelen lehetőségeink vannak. A videóban 

bemutatott technikához teáskanalat használok. 

Ahhoz, hogy ez működjön, a 

szappanmasszának elég keménynek kell 

lennie ahhoz, hogy a formázás megmaradjon.  

 

A friss szappan keményedési idejét sok 

tényező befolyásolja, még akkor is, ha 

pontosan azokkal az anyagokkal dolgozol, mint 

én, a recept szerint. Nemcsak az összetevők hőmérséklete, a mixelés időtartama, a 

kezed fürgesége, hanem a konyhád hőmérséklete is befolyásolja a keményedési időt. 

Szappanonként meg pláne más-más lesz.  

 

A festőbuzéros szappan textúráját az utolsó réteg kiöntése után 10-15 perccel 

alakítottam ki, ekkor már elég kemény volt hozzá. Ez az állag még viszonylag sokáig 

megmarad, de ahhoz biztosan elég ennél a szappannál, hogy ha nem tetszik elsőre 

az eredmény, akkor helyesbíteni tudd. A videóban bemutatom, hogyan. 

 



 
 
Díszítésként rózsaszín Himalaya kristálysót használunk, nálam vegyesen apró és 

durva őrlésű. A videóban elmondom, mit (és miért) figyelhetsz meg már másnap, 

harmadnap a sótól a szappan tetején. 

 

B e v á s á r l ó l i s t a  

 

A festőbuzéros szappan elkészítéséhez a következőket szerezd 

be 

 

 Megfelelő folyadék (bővebben a hanganyagban) 

 Nátrium-hidroxid 

 Extraszűz olívaolaj 

 Kókuszolaj 

 Pálmaolaj (helyette: sertészsír) 

 Ricinusolaj 

 Festőbuzér (por) 

 Tetszőleges illóolaj, ha illatosítani szeretnéd. 

 

A receptben a videón látható szappan hozzávalóit adom meg, de ha bármi miatt Te 

inkább saját recepttel dolgoznál, akkor a következőket vedd figyelembe: 

 

 Gond nélkül alkalmazhatod a saját receptedet is ehhez a szappanhoz, 

amennyiben a folyékony olajok legalább 50%-ban vannak az összolajhoz 

képest. Erre a macerálás miatt van szükség. 

 Ne használj „gyorsító” illóolajat! 

 Az illatolaj használatát nem ajánlom. Ha mégis emellett döntesz, akkor készülj 

fel arra, hogy a 3 réteged nem a videóban látható stílust fogja hozni, és a 

ceruzavonal lesz problémamentes. („Visszaszedi” a következő réteg, amikor a 

keménysége miatt kanállal kell egyengetned.) 



 
 

 A recepthez a megszokott adagok háromszor egyharmadát kell kiszámolnod, 

mintaként felhasználhatod az én receptemet (2. lecke). 

 A macerátumot értelemszerűen a saját olajoddal készítsd el! 

 

BÓNUSZOK 
 

Abban az esetben, ha nem használsz pálmaolajat, csak írj nekem, és megbeszéljük, 

mit mire cserélj le a receptben! 

Szintén jelezd, ha más olajjal van problémád, segítek áttervezni a receptet. 

 


