Indické mydlové oriešky
Biologický prací prostriedok do prá ky
- istí hodvábne a jemne -

Prací prostriedok získaný zo stromu
V Indii a Nepále sa mydlové oriešky (sapindus mukorossi) používajú už od pradávna
ako rastlinný prací prostriedok.
Popis
Strom mydlového orechu má svoj pôvod v južnej Indii, postupne sa však rozšíril po celej krajine. Rastie spravidla do výšky
15 metrov a jeho koruna je široká až 1,5 metrov. Listy bývajú dlhé 12-30 cm. V marci – apríli má biele kvety. Plody
(mydlové orechy) sa zbierajú v septembri a októbri. Zrelé orechy majú zlatú farbu a sú lepivé. Skladovaním v suchu sa
oriešky vysušia. Ich farba sa zmení na erveno hnedú a lepivos sa vytratí.
Po zbere sa mydlové oriešky lúskajú. Škrupinky sa opatrne vysušia a zabalia do látkových vrecúšok. ierne jadierko sa
nedá použi ani na jedenie ani na pranie. Škrupinky však obsahuju cenné látky, ktoré sa výborne hodia na pranie a
istenie. Obsahujú prírodný saponin, ktorý má podobné ú inky ako mydlo. Akonáhle sa orech dostane do kontaktu s
vodou, vytvorí sa mydlová pena.
Tradi né použitie
V dávnych dobách používali indické ženy škrupinky orieškov na umývanie a na
starostlivos o vlasy. udia si už vtedy vedeli zo zmesi orechového prášku a
ajurvedských bylín pripravi telové mydlo. Dodnes sa v provinciách Indie umýva riad a
iné domáce predmety mydlovou penou. Okrem toho používali aj výrobcovia šperkov
mydlové orechy, aby dodali lesk svojim šperkom zo zlata a striebra.
Moderné použitie mydlových orechov:
Mydlový oriešok sa dá ve mi dobre použi pri praní v pra ke. Látkové vrecúško
zabra uje, aby sa orech zmiešal s prádlom. Na rozdiel od bežných pracích
prostriedkov, ktoré obsahujú zna né množstvo chemikálií ako sú rozpúš adlá, vonné a
konzerva né látky, rozjas ova e a pod., je mydlový oriešok ve mi šetrný k životnému
prostrediu i k pokožke. Aviváž nie je nutná, prádlo je z h adiska vône neutrálne.
Ako funguje mydlový orech:
Mydlové oriešky vytvárajú mydlovú penu, akonáhle sa dostanú do kontaktu s vodou. Do priloženého vrecúška (alebo
starej pan ušky) vložte 4 až 6 polovi ných škrupiniek a dobre zaviažte! ím tvrdšia voda, tým viac škrupiniek použite.
Vrecko vložte priamo do prá ky medzi bielize . Program môžete nastavi s predpierkou
alebo bez nej.
Pri vysokých pracích teplotách orechy zmäknú viac než pri nízkych. Preto sa môžu pri
nízkých teplotách použi tie isté škrupinky viackrát za sebou.
Po skon ení prania vyberte vrecko a odstrá te oriešky. Vrecúško usušte spolu s prádlom
a použite pri alšom praní. Zvyšky orechov môžete zlikvidova ako biologický odpad,
alebo da do kompostu.
o môžete pra :
Biele a farebné prádlo 30° – 90°C, vlnu a hodváb.
Rady a odporú ania:
Mydlový oriešok sa výborne hodí na všetky pracie teploty a chráni farby. Froté uteráky budú
príjemne nadýchané aj bez aviváže. Orech je ideálny pre normálne zne istenú bielize . Na
biele prádlo a pri škvrnách sa odporú a prida lyžicu soli na škvrny. Na prirodzenú vô u je
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možné do prá ky prida éterický olej, napr. levandu ový. Pokia periete v ten istý de dve-tri prá ky pri nízkých teplotách
(30°- 60°C) za sebou, môžete použi ten istý balí ek orieškov.
Pomer ceny a množstvo:
1 kg škrupiniek vysta í pre štvor lennú rodinu pri 2-3 prá kach týždenne zhruba 9-12 mesiacov. Cena 1 kg je v závislosti
od ve kosti balenia. Pre porovnanie – náklady za bežný prací prášok inia minimálne trojnásobok.

Aké sú výhody mydlového orecha?
•
•
•
•

Tento prací prostriedok pre jemné a šetrné pranie a istenie perie isto a dôkladne. Má neutrálnu vô u a je biologicky
odúrate ný. Okrem toho mydlový oriešok zmäk uje bielize prirodzeným spôsobom, preto nie je potrebné pridáva
aviváž.
Chráni farby! Všetky farebné textílie ako džínsy a tri ká si svoju farbu uchovajú omnoho dlhšie.
Orech je výborný pre alergikov a osoby s kožnými problémami.
Ekologickým praním sa chráni voda a rieky pred chemikáliami.

Kvalita!
Náš mydlový orech, sapindus mukorossi, patrí k najvä ším odrodám tohto druhu. Obsahuje najviac saponinu a je ve mi
výdatný. Dá sa použi až štyrikrát, pokia sa celkom vypotrebuje (záleží od tvrdosti vody a teploty prania).
Jednoduché zaobchádzanie
Orechy nemusíte lúska ! Naše orechy sú už bez jadier, pretože tieto sú zbyto ným balastom a nemajú pracie ú inky.
Škupinky vložte do priloženého vrecuška a potom priamo do pra ky.
Balenie:

O
O

1 kg
300 g

škrupiniek mydlového orecha a 3 látkové vrecúška do pra ky (v látkovom vaku)
škrupiniek mydlového orecha a 1 látkové vrecúško do pra ky

Skladova v suchu!
Upozornenie: mydlové orechy nie sú vhodné na jedenie. Uschovávajte ich preto mimo dosahu detí!
Dovozca pre SR:
Krajina pôvodu:

Júlia Mižíková, Súmra ná 12, 82102 Bratislava, I O 41338 383, DI
India (firma BioSantos, Rakúsko)
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