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Het project is ontstaan tijdens een vakantie op Texel. Mijn moeder had een cadeautje meegenomen.
Texelse Schapenmelkzeep. Je ziet wel vaker zeep voorbijkomen met allerlei soorten melk:
Schapenmelk, geitenmelk, ezelinnenmelk, paardenmelk, kamelenmelk. We zijn ons toen af gaan
vragen of het ook mogelijk is om dit met koeienmelk te doen. Zo ben ik gaan experimenteren.
Een tijdje later moesten we voor de module ‘bedrijf van de toekomst’ een tweede tak verzinnen
voor een melkveebedrijf. Ik wist het al snel: Het project ‘Sjipko verder uitwerken. Sjipko komt van
het fries: Sjippe fan de ko, zeep van de koe. Het is handgemaakte zeep met koeienmelk. Daarnaast
gebruik ik alleen maar natuurlijke (etherische) oliën om er een heerlijke geur aan toe te voegen.
Tijdens deze opdracht heb ik de volgende onderdelen onderzocht:
• Productieproces
• Marketing
o Doelgroep bepalen
• Kwaliteit
o Kwaliteitseisen
o Wet- en regelgeving
• Begroting
Uit dit project is naar voren gekomen dat mensen ontzettend
nieuwsgierig zijn naar de koeienmelkzeep. Wat is dan de
toegevoegde waarde van de koeienmelkzeep:
•
•

•
•
•

Gebruik veel minder verpakkingsmateriaal
Gebruik natuurlijke ingrediënten
o Geschikt voor gevoelige huid
o Geeft zachte huid
Draagt bij aan positief imago van sector
Snelgroeiende markt
In veel commerciële zepen wordt de glycerine verwijderd.
o Glycerine is het verzorgende product in zeep
o De glycerine blijft bij deze zeep gewoon in het product zitten

Zo heb ik besloten dat ik nu na de opdracht nog rustig verder puzzel aan het opzetten van dit
bedrijfje. Ik ben nu eerst mijn recept aan het optimaliseren. Dan kan dit recept getest worden en
goedgekeurd worden. Ook maak ik mijn eigen geur oliën met ingrediënten uit de tuin. Al deze geur
oliën zullen ook getest moeten worden. Vervolgens moet mijn productieruimte gekeurd worden.
Ook met deze ruimte ben ik al aan de slag. Als de basis voor het produceren compleet is zal ik een
website en een facebookpagina openen en kan de zeep verkocht worden. Met de kennis die ik
inmiddels heb schat ik in dat dit nog ongeveer een half jaar zal duren voordat de zeep daadwerkelijk
in de verkoop is.

