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På Tautra i Trøndelag lager nonnene ved Mariaklosteret såper og kremer for hånd og har eget utsalg til produktene.

6 DUFTENDE
SÅPEKOKERIER
Duften av frisk luft, blomster, sjølukt, forblåst øylandskap, bier, enhjørninger
og universet. Kanskje du er i nærheten av en såpemaker i høst?
TEKST HILDE TOBRO

På den lille øya i Trondheimsfjorden bor ni
nonner som tilhører cistercienserordenen.
De ber tidebønner gjennom hele døgnet
og lager såper og kremer for hånd.
– Slik lever vi klosterlivets blanding av
bønn og arbeid, som de selv sier.
HVA: Urtesåper, kremer og balsam
HVOR: Tautra Mariakloster, Frosta
INGREDIENSER: Sunne, vegetabilske såper
med rikelig mengde velgjørende oljer.
MEST POPULÆRE PRODUKT: Agurkkrem
som gjerne brukes som ansiktskrem eller
barberkrem.
KLOSTERBUTIKK: Ved siden av
klosteret med alle såpeproduktene,
samt søster Brigittes malte silkeskjerf
og søster Marjoes rosenkranser.
NETTBUTIKK: klosterkrem-saape.com
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URTER FRA TAUTRA

PASTELL I TANANGER
For Marte Ravn Tovik (25) ble såpehobbyen
til fulltidsjobb. De fargerike såpevideoene
er sett av millioner på nettet. Særlig popu-

lære er Martes enhjørningssåper som ligner
pastellfargede kaker!
– Vi har et stort utvalg med såper inspirert
av verdensrommet, sukkulenter, edelsteiner
og mye mer! sier Marte. Du finner henne på
årets Solamesse, med 180 andre utstillere
av unike, selvproduserte produkter.
HVA: Moderne, naturlige og naturinspirerte
produkter av høy kvalitet
HVEM: Marte Ravn Tovik og Christopher
Espeland Aitken
HVOR: Tananger, Stavanger
PRODUKTER: Såper, badebomber, bodybutter, skrubber, leppepomade, skjegg
produkter, lys med og uten duft
UTSALG: På Solamessen fredag 2. november 10–20, lørdag 3. november 10–17 i
Åsenhallen A og B, Åsenvegen 86 på
Sola. Gratis inngang og parkering.
NETTBUTIKK: tailoredsoap.com

SÅPELOFTET I SØGNE

BABYSÅPER FRA ABILDSØ

– Vi er en liten familiebedrift i Søgne som
lager såper fra bunnen med oljer,
plantesmør og lut. Vi bruker våre egne
oppskrifter og duftblandinger og liker å
gi såpene karakter og sjarm med farger
og mønster, sier innehaver Kari Anne
Candasmy.
HVA: Ka-Ca såper, Såpeloftet
HVOR: Søgne, Vest-Agder
PRODUKTER: Håndlagde natursåper,
badebomber, leppepomader, bodybutter.
En egen kolleksjon kalt «Soaps of Norway»
er rettet mot turistmarkedet.
UTSALG: Hølleveien 156, Søgne
ÅPENT: Om sommeren, resten av året kan
du besøke utsalget etter avtale.
NETTBUTIKK: sapeloftet.no, @Sapeloftet

Paret bak de naturlige såpene Neven
Body Care, Mila og Veli, har skapt vakkert
utformede produkter som vi falt pladask
for, se bare på disse babysåpene!
– Kom gjerne innom i våre lokaler på
Abildsø, sier Mila Ducheva.
HVA: Neven Body Care; kald-behandlede
såper og naturlige kroppsprodukter
HVEM: Mila Ducheva og Veli Nedev
PRODUKTER: Såper, salver, serum, oljer,
leppepomade, sjampo
PRODUKSJONSLOKALER OG UTSALG:
Smedbergveien 10 på Abildsø, Oslo
KURS: Av og til, følg med på Facebooksiden!
ÅPENT: Mandag–onsdag og fredag 10–17,
torsdag 10–18, lørdag 12–17
NETTBUTIKK: neven-body-care.com,
@nevenbodycare
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LANGS LANDEVEIEN

NATURLIG FRA
VESTERÅLEN
Maya Daljord lager kosmetikk med naturen
som inspirasjon og hovedingrediens.
Hun benytter mest mulig naturlige og
økologiske råvarer.
– I løpet av året vil vi innføre glasskrukker
og glassflasker på mesteparten av
sortimentet, og såpene våre er pakket inn
i papir, sier Maya.
HVA: Marthas naturkosmetikk; håndlagde,
naturlige og økologiske naturprodukter
HVEM: Maya Daljord
HVOR: Marthahaugen gård, Ånstad på
Sortland
PRODUKTER: Såper med tang, blomster,
urter og geitemelk fra Vesterålen. Sjampo,
kremer, myggolje, saltskrubb, leppebalsam
EGET UTSALG: Når eierne er hjemme,
helger før jul og om sommeren.
NETTBUTIKK: marthahaugen.no
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BARSK DUFT FRA FITJAR
Fra Fitjar-øyene i Sunnhordland kommer
disse svale naturduftende barberproduktene i stilfullt design.
– Selskapet ble startet i 2016 og har i løpet
av ett år vokst over alle forventninger,
sier designer Mónica Sánchez.
HVA: Fitjar Islands, barbersåpe og
barberkrem
HVOR: Fitjarøyene, Sunnhordland
HVEM: Kosmetolog Patrycja Dronen,
designer Mónica Sánchez og
markedsføringsansvarlig Louise Martens
PRODUKTER: Barbersåpe, barberkrem,

etterbarberingskrem og kjakesmurning.
I tillegg har de nå også kroppspleieprodukter som flytende såpe, sjampo,
balsam, dusjsåpe og håndkrem utviklet for
hotellfamilien De Bergenske i Bergen.
DUFTER: Inspirert av landskapet i og rundt
Fitjarøyene.
EGET UTSALG: I produksjonslokalet i Fitjar.
ÅPENT: Mandag–fredag 10–15
NETTBUTIKK: fitjarislands.no

Har vi til gode å oppdage din favorittgårdsbutikk? Del gjerne din perle med oss på Facebook
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