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Имало едно време една... сапунена история.
Това обаче не е сюжетът на някой сапунен сери
ал, а историята на самия сапун. Кой би помислил, 
че обикновеното парче сапун е на пет хиляди го
дини! При това простичката му рецепта е почти 
непроменена до днес. Както повечето изобрете
ния на човечеството, и това станало напълно слу
чайно.

Според легендата думата „сапун“ идва от име
то на планината Сапо в Древен Рим, на която се из
вършвали жертвоприношения. Мазнината от печене
то на жертвените животни се стичала в пепелта. После 
дъждовете отмивали сместа от пепел и мазнина към гли
нестите брегове на река Тибър и я наслоявали там. Римлянките
обаче обичали да перат точно на това място и много скоро забелязали, че със сместа от 
пепел, мазнина и глина дрехите се изпират много по-лесно.

Въпреки че сапунът дълго време е смятан за римско изобретение, оказва се, че той е 
много по-древен от Рим. Историците откриват рецепта за приготвяне на сапун върху шу- 
мерски глинени плочки. Древните месопотамци смесвали дървесна пепел с вода, кипвали 
сместа, прибавяли мазнина и така получавали сапунен разтвор.

В средновековна Русия производството на сапун придобива огромни размери. Наред с
домашно приготвения сапун в банята русна
ците обичали да използват и ред други сред
ства за измиване -  нишесте, тесто, пясък, 
билки, ечемик, ръжен хляб, бобово брашно.

Следващата съществена крачка в исто
рията на сапуна е откриването на содата. В 
края на 18. век френският химик Николас 
Лебман получава сода от готварска сол, коя
то се оказва също отлична суровина за сапун. 
Това значително намалило крайната цена на 
продукта. Парчето сапун е не само източник 
на нежна пяна и весели балончета, но и иде
ален начин да се задържи влагата в кожата и

ЗНАЕТЕ Л1/1, ЧЕ...

Според изследване на университета в 
Мичиган (САЩ) само пет процента о т  
хората мият ръцете си достатъчно 
дълго след посещение в тоалетната, 
така че да бъдат убити вредните 
бактерии. Обикновено хората ги мият 
само ш ест секунди. Една т р е т а  о т  
хората дори не използват сапун, а всеки 
десети подминава умивалника. Мъжете 
са получили по-ниска оценка о т  жените. 
Ръцете трябва да се мият енергично 
между 15 -  20 секунди със сапун и вода, за 
да бъдат премахнати бактериите.



6.

Преди колко години хората 
започнали да използват сапун?
A) преди три хиляди години 
Б) преди пет хиляди години
B) преди четири хиляди години 
Г) преди две хиляди години

Какво открили историците върху 
шумерски глинени плочки?
A) рецепта за приготвяне на сапун
Б) историята на откриването на сапуна
B) информация за използване на сапун 
Г) сведения за производството на сапун

Какви са бреговете на рекаТибър?
A)пясъчни Б) каменисти
B) глинести Г) тревисти

Какво НЕ използвали в банята 
руснаците като средство за 
измиване?
A) ечемик Б) тесто
B) билки Г) соево брашно

От къде според легендата идва 
думата „сапун“?
A) от средновековна Русия
Б) от планината Сапо в Древен Рим
B) от река Тигър в Древен Рим 
Г) от содата, с която се прави

Кога френският химик Николас 
Лебман получил сода от готварска 
сол?
A) в края на 19. век
Б) в началото на 19. век
B) в края на 18. век
Г) в началото на 18. век

7. Каква част от хората мият
ръцете си достатъчно дълго след 
посещение в тоалетната според 
изследването на университета в 
Мичиган?
A) по-голямата част 
Б) пет процента
B) петдесет процента 
Г) петнайсет процента

Колко секунди трябва да се мият 
ръцете със сапун и вода, за да 
бъдат премахнати бактериите?
A) между 15 и 20 секунди 
Б) повече от 22 секунди
B) между 14 и 20 секунди 
Г) между 15 и 22 секунди

Как древните месопотамци 
получавали сапунен разтвор?

10. С какво сапунът е полезен за 
кожата?

11 Какво намалило крайната цена на 
сапуна?

Как е изобретен сапунът?


