
Сапун с цвят Африка
Свойствата му далеч 
надминават нашата  
традиционна пред-
става. Черният сапун 
обаче е повече от 
всичко друго на света 
традиция. Този, който 
открихме в Зоя.бг, 
идва от недрата на 
Черния континент.

История
Използва се от векове не 
само за поддържане на хи-
гиена – африканците го 
възприемат повече като 
средство, което ги изба-
вя от дребни и не толко-
ва дребни неразположения. 
Черният сапун например 
облекчава кожни раздраз-
нения – дори състояния на 
екзема и пзориазис. В някои 
племена черният сапун иг-
рае роля на средство за ду-
ховно пречистване – включ-
ван е в ритуали и нарича-
ния, транс състояния...

Направа
Въпреки че в различните 
региони имат свои си ре-
цепти, едно е общото – 
правенето на черен сапун 

е племенна тайна  Дори 
сега производството не е 
масово.
Ето най-общ вариант на 
производството на черния 
сапун. Малките орехчета 
на дървото Mangifolia се 
пресоват ръчно, докато не 
се изцеди от тях и послед-
ната капчица масло. Получе-
ното масло от ший (защо-
то се получава именно това 
) се смесва например с 
палмово масло, което също 
е добито ръчно, като сме-
ста се загрява леко. Тук се 
добавя и какаово масло, но 
и печени и стрити на прах 
какаови зърна. Сипва се и 
вода, като при завиране за-
почва да се отделя пяна. На 
бавен огън водата посте-
пенно извира, като калъпи-
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Характеристики Бори се с обривите, сухотата и екзе-
ми на кожата. Може да се ползва като шампоан, като 
душ гел или просто като сапун. Идеален е за косата, за 
лицето, за цялото тяло.

биочасовник

Съставки Масло от ший, известно е още като кари-
те. Добива се от плодовете на едно африканско дърво. 
Mangifolia, както се казва то, означава „свещен“ – и наис-
тина в митологията на местните е свещено... Свещено 
е от гледна точка на ефекта си! Маслото от ший е ши-
роко застъпено в народната медицина, в традиционното 
производство и в цялата култура на Западна Африка.

Специфика Цветът на черния африкански сапун идва от 
самата технология на производство. В него има само ес-
тествени съставки! Самото осапуняване е резултат от 
използваните какаови шушулки (какаова пепел). Затова и 
крайният резултат е кафеникав приятен тъмен цвят.

те се оформят, загребвай-
ки от пяната най-отгоре. 
Суши се на жаркото слънце, 
а после може да се пече и 
в пещ. Колкото по-дълго се 
пече, толкова по-тъмен е 
сапунът.

Оценки
Един от най-здравослов-
ните за кожата сапуни, 
го наричат и приятелите 
ни от био магазин „Хато-
ри“ във Варна. Според тях 
черният сапун е любим на 
клиентите им, заради чис-
тотата и простотата на 
съставките. И наистина, 
той е подходящ за всич-
ки възрасти и особено за 
хора с нежна и чувстви-
телна кожа. Отличен е за 
лице и особено, ако кожата 
страда от акне, четем и 
във фейсбук страничката 
на „Хатори“. Африкански-
ят черен сапун омекотя-
ва, хидратира и изглаж-
да. Бори се с обривите, 
сухотата и екземата. 
Естествен шампоан за 
коса, за оптимално здраве 
на скалпа, завършва тази 
кратка рецензия.

Нека погледнем още 
веднъж това, което се 
предлага в Зоя.бг. Черни-
ят сапун там се изработва 
от задруга от жени в Гана. 
Неголемите количества 
се предоставят на тяхна 
сънародничка, омъжена в 
Англия. Оттам стига и до 
страни като нашата.

Страничките 
подготвяме с 
помощта на
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