Glycerine zeep smelten of uitsteken.
Hier ziet u een korte beschrijving over hoe u zelf zeepjes kunt omsmelten in leuke
vormpjes. Belangrijk hiervoor is dat u glycerine zeep gebruikt.
(dit is natuurlijk bij ons verkrijgbaar)

Au bin Marie
Doe de zeep in een (hoge) kom.
Doe water (zoveel dat de kom erin kan staan zonder dat het zal overstromen of overkoken in de kom) in een
pan en breng dat aan de kook. Zet de kom met zeep in de pan met kokend water en sluit de deksel van de
pan (dus niet de kom met zeep afsluiten, maar de gehele pan zodat de warmte goed bij de zeep kan komen
maar niet de pan uit kan). Laat het op een laag vuur zachtjes doorkoken en ga niet roeren omdat dat telkens
de warmte weer uit de pan gaat. Na 10 a 15 minuten zal de zeep egaal gesmolten zijn (afhankelijk van de
hoeveelheid zeep dat u in 1 x smelt en als u ziet dat de zeep gesmolten is kunt u wel voorzichtig de zeep
doorroeren om te kijken dat ook echt helemaal gesmolten is). Roer de gesmolten zeep voorzichtig door en
schenk de zeep in vormpjes (b.v. ijsblokjes vorm of bakvormpjes, flexibele vormpjes zijn hiervoor erg
handig). Doe dit b.v. door de kom in het hete water te laten staan zodat de zeep niet te snel afkoelt, en schep
de zeep b.v. een juslepel uit de kom zodat u makkelijk kunt scheppen en schenken. Laat het geheel goed
afkoelen en druk dan voorzichtig de zeepjes uit de vormpjes en klaar zijn uw zeepjes. Nu kunt u er b.v. een
mooie zeepketting van maken om in het toilet of in een kledingkast te hangen zodat het altijd lekker geurt.
Tip: doe verschillende kleuren zeep in de kom zodat u ook andere kleuren kunt maken (b.v. blauw met rood
wordt paarsachtig, u kunt zelf experimenteren met verhoudingen voor de intensiteit van de kleur).

Smelten met 2 pannen
Neem een pan (b.v. van gietijzer) met een dikke bodem en zet daar een “normale” pan boven op met de zeep
erin. Dit doet u zodat de onderste pan de warmte via geleiding gaat doorgeven aan de pan met zeep erin en
dus de zeep indirect verwarmt wordt en niet direct, want dat zou te heet zijn en te snel gaan wat geen goed
effect zou geven. Doe de deksel op de pan waar de zeep in zit kijk zo nu en dan of de zeep al gesmolten is.
Eventueel kunt u als de zeep wat klonterig blijft een klein beetje water toevoegen aan de zeep en dit
voorzichtig erdoor roeren. Als de zeep gesmolten is kunt u het weer in vormpjes schenken, aflaten koelen en
uit de vormpjes drukken (zie uitleg Au bin Marie).

Uitsteken met bakvromjes
Als u harde uitsteek vormpjes heeft kunt u hiermee direct de zeep uitsteken.
Bij sommige zeep zal dit meteen kunnen en bij sommige zult u de zeep eerst een beetje zacht moeten
maken door de zeep even in de magnetron op te warmen. Het is afhankelijk van het vermogen van uw
magnetron hoelang u dit moet doen, maar wijzelf hebben dit op 700 Watt een seconde of 10 gedaan. Nu is de
zeep zacht genoeg om met een uitsteek bakvorm de leukste figuurtjes te maken.

Veel plezier.
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