
WasPOEDER
Ingrediënten:

 ×  100g fijngemalen zeepvlokken 

van marseille zeep

 ×  250g geconcentreerde kristal-

soda

 ×  150g natriumbicarbonaat

recept:

Rasp de marseille zeep zeer fijn of maal ze tot fijn poeder in de blender. Dit is 
belangrijk, anders raakt je wasmachine verstopt.  
Meng de fijngemalen marseille zeep met de geconcentreerde kristalsoda en 
het natriumbicarbonaat in een ruime kom. 
Doe dit over in een afsluitbare pot.

Essentiële olie is in principe niet nodig, maar je kan altijd 40-50 druppels 
toevoegen aan het mengsel.

DOSERING:

1 eetlepel waspoeder voor een half gevulde wasmachine en 2 eetlepels was-
poeder voor een volle wasmachine.



VLOEIBAAR Wasmiddel
Ingrediënten:

 ×  80g geraspte marseille zeep 

 ×  5l water

 ×  40 gram natriumbicarbonaat 

(witte was)

recept:

Voor 5 liter wasmiddel:  
80 gram geraspte marseillezeep + 1 liter water, laat kort opkoken en voeg dan 
4 liter water toe. Laat nog eens kort opkoken en laat afkoelen.

Voor de witte was voeg je aan dit recept op het einde en van het vuur af 40 
gram natriumbicarbonaat toe. Mix met een staafmixer of een garde nog eens 
goed door.

Giet je wasmiddel over in een herbruikbare fles.

Dosering : in het schuifje van de wasmachine doe je doe hoeveelheid van een 
mosterdglas (± 150 ml) en 10 tot 20 druppels etherische olie van lavendel, 
citroen, lemongrass, eucalyptus,…. . 
De etherische olie vervliegt, daarom doe je deze er per keer bij.



allesreiniger
Ingrediënten:

 ×  2 eetlepels zwarte zeep*

 ×  0,5l water

 ×  10 druppels essentiële olie tea 

tree

recept:

Doe in een maatbeker 2 eetlepels zwarte zeep en een halve liter lauw water. 
Roer met een lepel tot de zeep volledig is opgelost. Als de geur je stoort kan je 
er etherische olie bij doen (± 10 druppels), als je etherische olie van tea tree 
kiest dan heb je ook nog eens de antibacteriële werking van deze olie er bij.

*Zwarte zeep wordt gemaakt van olijven en dat ruik je! In 
begin zal het wennen zijn, maar het is zo’n goed product 
en zacht voor je handen dat je snel om zal zijn. Doe een 
scheut van de onverdunde savon noir in je emmer om je 
stenen vloeren te dweilen. 
Dit is een allesreiniger die je op alle oppervlakten mag 
gebruiken. Ideaal om het aanrecht en keukenkasten te 
reinigen. 

TIP: Azijnreiniger

recept: 1/3 huishoudazijn + 2/3 water. 
Doe dit in een herbruikbare verpakking.  
Ideaal voor spiegels, ramen, en oppervlakten  
met kalkaanslag.

Opgelet! Azijn en natuursteen gaan  
absoluut niet samen.



citroen schuurcrème
Ingrediënten:

 ×  200 gram natriumbicarbonaat

 ×  70 ml neutrale zeep

 ×  1 eetlepel glycerine

 ×  20 druppels essentiële olie van    

citroen

recept:

Neem een kom en doe alle ingrediënten erin. Mix alles goed onder elkaar 
met een eetlepel. Blijf roeren tot je een smeuïg papje bekomt, maar roer niet 
langer dan nodig is want dan ga je schuim maken en past je recept niet in het 
potje. We roeren toch zo graag, haha.

Doe je schuurcrème in het glazen potje met deksel. Deze schuurcrème ge-
bruikt je op oppervlakten waar je op mag schuren zoals afwasbak, lavabo’s, 
binnenkant oven,…



WC BOMMEN
Ingrediënten:

 ×  450g natriumbicarbonaat 

 ×  200g Citroenzuur, 

 ×  20 druppels essentiële olie 

eucalyptus of tea tree

 ×  20 druppels essentiële olie, 

munt

 ×  20 druppels essentiële olie, 

citroen

 ×  Water in een verstuiver 

recept:
Meng alle ingrediënten buiten het water onder elkaar in de kom (bescherm je 
mond met een mondmasker want dat het opdwarrelend stof kan wat irriteren in 
je neus).

Voeg nu per keer twee sprays water toe en roer alles goed om, neem een hoop-
je beet in je hand en knijp. Blijft het samen, maar brokkelt nog een heel klein 
beetje dan is het perfect en kan je het mengsel goed aandrukken in je siliconen 
vormen. Laat minstens 24 uur uitharden en haal uit de vormen. Bewaar in een 
afgesloten bokaal.

Gooi een of twee wc bommen in de toilet, laat bruisen en schuur met de wc bor-
stel de wc schoon.

TIP! Wil je graag wat sop, doe dan eerst een beetje (1 eetlepel) vloeibare afwas-
zeep in de toilet en gooi er dan je wc bommen op. Helaas kan je de afwaszeep 
niet in je recept verwerken aangezien dit je recept te nat maakt. 

TIP: wc verfrisser

Doe een vijftal druppels essentiële olie 
in de binnenkant van een wc-rolletje. De 
geur zal zich verspreiden in je toilet. 



Ontdek mijn andere workshop boxen op 
shop.annedrake.be


