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Συνταγή Σπιτικής  Χαλάουα 

Μηα από ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο απνηξίρσζεο κε 

κεγάιε δηάξθεηα είλαη ε ταλάοσα.  

Πξόθεηηαη γηα έλαλ θπζηθό ηξόπν αθαίξεζεο ηεο 

αλεπηζύκεηεο ηξηρνθπΐαο πνπ αθαηξεί ηελ ηξίρα από ηελ ξίδα 

θαη ζηαδηαθά ηελ απνδπλακώλεη. Σε αληίζεζε κε ην θεξί πνπ πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά, 

ρεκηθά θαη δηάθνξεο βιαβεξέο νπζίεο, ε ζπηηηθή ραιάνπα είλαη αγλό πξντόλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη από δάραξε, ιεκόλη θαη λεξό θαη κπνξνύκε λα ηελ παξαζθεπάζνπκε εύθνια 

ζην ζπίηη. Η δάραξε πνπ πεξηέρεη ε ζπηηηθή ραιάνπα, δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε ή δεκηνπξγία 

βαθηεξηδίσλ, γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά σο κηα πνιύ πγηεηλή κέζνδνο απνηξίρσζεο. 

      Έρεη παξόκνηα ηερληθή κε ηελ απνηξίρσζε κε θεξί, κόλν πνπ δεν πεξηέρεη ρεκηθέο 

νπζίεο, απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ή εξεζηζκνύο θαη 

θνθθηλίιεο ζην δέξκα. Γελ αθαηξεί κόλν ηηο ηξίρεο αιιά θάλεη θαη απολέπιζη ηνπ ζώκαηνο ή 

ηνπ πξνζώπνπ, αθαηξώληαο ηα λεθξά θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο θαη θάλνληαο απαιή θαη ιεία 

ηελ επηδεξκίδα. Η δηάξθεηα ηεο απνηξίρσζεο κε ραιάνπα είλαη 2-3 εβδνκάδεο ζηελ αξρή θαη 

ζηγά ζηγά απμάλεηαη ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο ηξηρνθπΐαο πνπ πξνθαιεί. 

 

Σην εξγαζηήξην καο ζηηο 21/11/2018 εκέξα Τετάρτη παξαζθεπάζακε ζπηηηθή ραιάνπα  

Με ζπλεξγαζία όισλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, κε πιηθά πνπ θέξακε από ην ζπίηη  καο θαη κε 

ηελ θαζνδήγεζε - επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηξηώλ Νηθνιέηηα Λνπθά, Μαξία Κνπξνύκαιε 

παξαζθεπάζακε ηε ραιάνπα δώζακε νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο θαη ηα πιενλέθηήκαηα 

κεηνλεθηήκαηα  ζε ζρέζε κε ην θεξί  θαη ηηο άιιεο κεζόδνπο απνηξίρσζεο. 

Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε : 

 1 πνηεξάθη λεξό 

 1 πνηεξάθη θξπζηαιιηθή δάραξε 

 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ιεκόλη 

 2 ζηαγόλεο αηζέξαην έιαην ιεκνληνύ  
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            Βάιακε  όια ηα πιηθά ζε έλα θαηζαξνιάθη θαη δεζηάλακε ην κείγκα ζε πνιύ ρακειή 

θσηηά. Αλαθαηεύακε ζπλερώο ην κείγκα κέρξη λα πάξεη κηα θαθε-θίηξηλε κάδα. Μόιηο 

άξρηζε  λα πήδεη θαη λα παίξλεη ην ρξώκα ηεο θαξακέιαο, ην θαηεβάζακε από ηελ θσηηά. 

Μόιηο πήξε ριηαξή ζεξκνθξαζία ώζηε λα κπνξέζνπκε  λα ηελ πηάζνπκε θαη λα ηελ 

δνπιέςνπκε, αξρίζακε λα ηελ πιάζνπκε θάλνληαο θηλήζεηο κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ. Μόιηο 

ην θνκκάηη απηό πήξε έλα ρξπζν-κπεδ ρξώκα θαη απόθηεζε  ίλεο ζαλ θισζηέο, ήηαλ έηνηκν 

πξνο ρξήζε γηα λα θάλνπκε απνηξίρσζε ζε όιν ην ζώκα, ην κπηθίλη ή ην πξόζσπν. 

Οη εθπαηδεύηξηεο ζπκβνύιεςαλ ζηε ζπλέρεηα όηη: Απιώλνπκε ηε ραιάνπα ζην ζεκείν πνπ 

ζέινπκε  λα απνηξηρώζνπκε, αθνινπζώληαο πάληα ηελ θνξά ηεο ηξίραο, πηέδνπκε λα 

θνιιήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθαηξνύκε ηξαβώληαο πξνο ηελ αληίζεηε θνξά κε θνθηέο θαη 

γξήγνξεο θηλήζεηο. Αλ παξακείλνπλ ππνιείκκαηα κπνξνύκε  λα ηελ αθαηξέζνπκε κε ιίγν 

ριηαξό λεξό ή κε ιάδη ζώκαηνο. 

Σσμβοσλές και μσζηικά για ηην παραζκεσή και ηην 

τρήζη ηης ζπιηικής ταλάοσας: 

1. Σε πεξίπησζε πνπ ε κάδα ηεο ζπηηηθήο ραιάνπαο πνπ 

θηηάρλνπκε  θνιιάεη παληνύ, ε ιύζε είλαη ην δεζηό λεξό. Τα θαζαξίδεη όια 

2. Αλ ε κάδα ηεο ζπηηηθήο ραιάνπα βγεη ζθιεξή, βξέρνπκε  ιίγν ηα ρέξηα ζαο θαη 

ζπλερίζνπκε  λα ηελ απιώλνπκε ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα απνηξηρώζνπκε. 

3. Σε αληίζεζε κε ην θεξί, ε ραιάνπα κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Απνζεθεύνπκε ζε έλα 

ζαθνπιάθη από λάηινλ ζην ςπγείν. Όηαλ ζειήζεηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε  ηελ βγάδνπκε 

από ην ςπγείν θαη ηε δεζηαίλνπκε ειαθξώο ζε bain marie ή ζηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ 

κέρξη λα καιαθώζεη. 

              Σηε ζπλέρεηα νινθιεξώζακε κε θσηνγξαθίεο όινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο …!!! 

Ήηαλ κηα πνιύ όκνξθε & ρξήζηκε εκπεηξία γηα όιεο καο λα παξάγνπκε κόλεο απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε !!! 

 

 


