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59DE LEUKSTE  SOUVENIRS

De leukste 
 souvenirs
 
Antiek. Brocante- en antiekwinkels zijn er overal in de regio. 
De beste antiekmarkten vind je in Nice en L’Isle-sur-la-Sorgue.

Keramiek, Vallauris en Moustiers-Sainte-Marie. De 
keramiekcentra van de Provence richten zich op respectievelijk 
sculpturen en verfijnde faience.

Linnen. Je komt het in elke plaats tegen: Provençaals tafellin-
nen en handgeweven stoffen.

Olijfolie, Alpes-Maritimes. Flessen heldergroene, lokaal 
geproduceerde olie zijn in de hele streek te koop in winkels en 
op markten.

Rijst, Camargue. Een pak rode, korte, klevende rijst uit de 
Camargue is een leuk cadeautje.

Santons, Bouches-de-Rhône. Santons, ‘kleine heiligen’, zijn 
grappige figuurtjes van gebakken klei die personages uit het 
alledaagse Provençaalse leven voorstellen.

Savon de Marseille. In Marseille wordt van plantaardige olie 
al eeuwenlang zeep gemaakt. Traditionele blokken en moder-
nere geparfumeerde zeep zijn overal in de Provence te koop.

Wijn, de kuststreek. De wijnbouw in de  Provence profiteert 
van de milde winters en zonnige zomers. De beste appella-
tions zijn Côte du Provence, Bandol en Bellet.
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