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ALEPPO-VLOERZEEP
(warme bereiding - 1 jaar houdbaar)

INGREDIËNTEN (VOOR 2 LITER)
• 32 gr geraspte aleppozeep
• 2 liter water (idealiter gedestilleerd of 

gedemineraliseerd)

HOE MAAK JE HET?
1. Los eerst de geraspte vlokken op in 

warm water. (hoeft nog niet te koken)
2. Doe de rest van de 2 liter water in de 

kookpot. Breng aan de kook en laat 
twee minuten doorkoken. Opgelet, dit 
kan zeer snel overkoken!

3. Laat de zeep afkoelen en giet over in 
een herbruikbare fles. Omdat er geen 
palmolie in zit, dikt de zeep niet in.

4. Bij gebruik doe je een half kopje zeep 
in een emmer water.

EXTRA TIP
• voor deze bereiding mag je de goed-

koopste aleppozeep gebruiken, met 
slechts enkele procenten laurierbeso-
lie.

• deze zeep kan gebruikt worden op 
keramische en natuursteen vloeren. 
De geur is behoorlijk uitgesproken. Als 
je er niet van houdt kan je 10 tot 20 
druppels etherische olie (bv. lavendel) 
per liter water toevoegen.
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WC-BOMMEN
(koude bereiding - 6 maanden houdbaar)

INGREDIËNTEN
• 450 gr natriumcarbonaat
• 200 gr citroenzuur
• water in een verstuiver
• 30 druppels etherische olie munt
• 30 druppels etherische olie citroen

HOE MAAK JE HET?
1. Meng eerst alle ingrediënten in een grote 

kom. 
2. Voeg daarna beetje per beetje water toe 

en blijf roeren. Het mengsel moet kleven, 
maar toch brokkelig blijven. Het voelt een 
beetje aan als vochtig zand. 

3. Vul een (siliconen) vorm voor ijsblokjes met 
het mengsel en druk goed aan. Dit moet 
zes uur uitharden.

4. Doe de blokjes in een afsluitbare pot, zo-
dat ze goed droog blijven.

EXTRA TIP
Gooi de wc-bom in het toilet en laat bruisen. 
De etherische olieën zorgen voor ontsmetting 
en een lekkere geur. Door te schrobben kan 
het natriumcarbonaat zijn werk doen en je 
toilet schoon schuren.
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SCHUURCREME
(koude bereiding - 1 jaar houdbaar)

INGREDIËNTEN
• 200 gram natriumcarbonaat
• 70 ml ecologisch afwasmiddel
• 1 theelepel plantaardige glycerine
• 20 druppels etherische olie, citroen
• 1 lege glazen pot (cfr confi tuurpot)

HOE MAAK JE HET?
Meng alle ingrediënten tot een gladde massa in een 
kom en breng dan over in een afsluitbare glazen 
pot. De glycerine zorgt dat de crème smeuïg blijft 
en niet opdroogt.

EXTRA TIP
Gebruik de crème met een vochtige vod of een 
borstel om bv. de afwasbak, de douche of het bad 
proper te krijgen. Duurzame versies hiervan zijn te 
vinden bij Allossa.
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ALLESREINIGER (op basis van azijn)
(koude bereiding - 1 jaar houdbaar)

INGREDIËNTEN
• herbruikbare verstuiver van 500 ml
• 350 ml gedemineraliseerd water
• 150 ml huishoudazijn
• 10 druppels etherische olie, citroen of sinaasappel
• 10 druppels etherische olie, lavendel

HOE MAAK JE HET?
Voeg alle ingrediënten toe in de verstuiver en schudt het ge-
heel goed door elkaar.

EXTRA TIP
Je kan citroen- of sinaasappelschillen gedurende drie weken 
laten trekken in de allesreiniger, dan zal hij nog beter ruiken!

Opgelet: Deze allesreiniger is NIET geschikt voor natuur-
steen, omdat hij op basis van azijn is.
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WASMIDDEL
(warme bereiding - 1 jaar houdbaar)

INGREDIËNTEN
• 40 gr geraspte marseillezeep
• 2,5 liter water (idealiter gedestilleerd of gedemineraliseerd)
• 30 druppels etherische olie naar eigen geur (lavendel, 

madarijn, bergamot, ...)

HOE MAAK JE HET?
Doe 2,5 liter water in een kookpot en voeg de geraspte mar-
seillezeep toe. Breng aan de kook en laat twee minuten door-
koken. Opgelet, dit kan zeer snel overkoken!

Laat de zeep afkoelen en giet over in een herbruikbare fles.
Omdat er geen palmolie inzit, dikt de zeep niet in.
Bij gebruik doe je een half kopjezeep in een emmer water.

EXTRA TIP
Voor witte was kan je 40 gr natriumcarbonaat (sodakristallen) 
en enkele druppels etherische olie van citroen toevoegen.
De sodakristallen hebben op hoge temperatuur (kookwas) 
ook een reinigende functie voor de machine zelf.
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WASVERZACHTER

Wasverzachter maken op basis van witte azijn
• Voeg één of twee theelepels essentiële olie en 32 ml 

gedistilleerde witte azijn in een kom die je kunt afslui-
ten. Schud de kom goed om de olie en azijn te mixen. 
Het azijnmengsel moet voor gebruik worden verdund. 
Voor een standaard hoeveelheid was, combineer je ¼ 
kopje azijnmengsel met ¾ kopjes water.

• 
Je hoeft niet bang te zijn dat je kleding naar azijn ruikt, 
want daar is de essentiële olie voor. Kies je eigen geur, 
bijvoorbeeld lavendel of patchouli (verkrijgbaar bij Allos-
sa). De azijn verzacht de was, helpt zeepresten verwijde-
ren en vermindert de kans op statische kleding.

Wasverzachter maken op basis van zuiveringszout
Zuiveringszout is een natuurlijke wasverzachter, helpt rei-
nigen en ontsmetten. Voeg zes kopjes azijn toe aan één 
kopje zuiveringszout en meng het zorgvuldig door elkaar. 
Gebruik een half tot één kopje per wasbeurt.

Op basis van conditioner
Conditioner zorgt dat je haar glad wordt en een mooie 
glans krijgt, maar maakt het ook zacht. Dat is vast de 
reden waarom het ook als wasverzachter gebruikt wordt. 
Roer zes delen water, drie delen azijn en twee delen 
(haar)conditioner door elkaar in een kom. Gebruik hier-
voor wel een conditioner op natuurlijke basis. Voeg onge-
veer een half kopje toe aan de was.



14

EXTRA: glasreiniger voor elk moment

INGREDIËNTEN / BENODIGDHEDEN
(op basis van je spray)
• natuurazijn
• scheutje natuurlijk afwasmiddel
• dubbel zoveel water, voor het beste resultaat kun je 

gedestilleerd water of gekookt water gebruiken
• iets om de geur van azijn mee te verbloemen, zoals 

gedroogde vruchtenschillen of etherische oliën
• een hervulbare sprayflacon

HOE MAAK JE HET?
1. Giet alle ingrediënten in de fles.
2. Meng het geheel goed door elkaar in de fles.
3. Spray waar je het glas wilt reinigen een royale hoe-

veelheid op het oppervlak en neem het af met een 
vetvrije doek, zoals een theedoek die niet gewassen is 
met wasverzachter.

Tip: Ramen schoonmaken in de zon? Dat is echt een 
afrader. De zon droogt de ramen te snel, waardoor er 
strepen ontstaan.
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ETHERISCHE OLIËN

Etherische olie, vluchtige of aromatische olie is een uit 
plant materiaal gewonnen mengsel van vluchtige, aro-
matische moleculen dat kenmerkend is voor de geur van 
de plant waaruit ze worden gewonnen. Hoewel dergelijke 
mengsels ”olie” worden genoemd, bevatten etherische oli-
en geen vet. Ze zijn vloeibaar op kamertemperatuur, maar 
verdampen al snel bij verhitting en ontbranden gemakke-
lijk. 
Sommige soorten vluchtige olie zijn vrij duur omdat soms 
veel planten nodig zijn om een kleine hoeveelheid olie te 
produceren. Een goedkope olie is bijvoorbeeld sinaasap-
pelolie, omdat de schillen van sinaasappels een afvalpro-
duct van de sapindustrie zijn. Duur is bijvoorbeeld rozen-
olie, omdat er veel speciaal voor de olie gekweekte rozen 
nodig zijn om vluchtige olie te produceren.
veer een half kopje toe aan de was.

voorbeelden:

•Tea tree: Sterk antibacterieel en schimmelwerend.
•Rozemarijn: antibacterieel en sterk schimmelwerend.
•Eucalyptus radiata: sterk antibacterieel.
•Lavendel officinale: antibacterieel en ontsmettend.
•Mandarijn: antiseptisch en van de geur wordt je helemaal 
happy
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