
Soms heb je van die producten. Gewoon, alledaags, bijzonder mooi of heel fijn in ge-
bruik. Dit boek gaat over deze ‘producten’ maar dan van Franse bodem. Zo vind je er 
allerlei leuke feiten, weetjes en achtergrondverhalen van producten oftewel ‘iconen’ uit 
La Douce France. Producten die Frankrijk maken tot het land waar wij als Nederlanders 
zo graag naar toe gaan op vakantie. Maar wat weten we eigenlijk echt van al die mooie 
voorwerpen die Frankrijk voortbrengt? 
Met welk product is het grote auto imperium Peugeot ooit begonnen, wat eet je eigenlijk 
in een brasserie, waarom heeft Lacoste een krokodil in het logo en door wie werd de 
ballerina schoen populair? Allemaal vragen die beantwoord worden in dit mooi vorm-
gegeven boek, dat zeker niet  mag ontbreken in de boekenkast bij de echte francofiel. 
57 “iconen” is een heerlijk boek om te lezen en geeft je tevens een soort, oh zit dat zo, 
gevoel. Een zéér geschikt boek dus ook als relatiegeschenk of cadeau voor 
de feestdagen.

Grafisch vormgeefster en vanfransebodem.nl blogster Mireille den Hartog deed niet  
alleen de research naar al die mooie Franse producten, maar schreef ook de teksten, 
fotografeerde de meeste beelden en deed niet te vergeten zelf de vormgeving van dit 
boek.
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Een nog nooit eerder verschenen boek. Een boek over ‘producten’ van Franse 

bodem. Het boek bevat allerlei leuke feiten, weetjes en achtergrondverhalen van 

producten oftewel ‘iconen’ uit La Douce France. Producten die Frankrijk maken tot 

het land waar wij als Nederlanders zo graag naar toe gaan op vakantie. Maar wat 

weten we eigenlijk van al die mooie ‘producten’ die Frankrijk voortbrengt. 

Met welk product is het grote autoimperium Peugeot ooit begonnen, wat eet je 

eigenlijk in een brasserie, waarom heeft Lacoste een krokodil in het logo en door 

wie werd de ballerina schoen populair. Allemaal vragen die beantwoord worden in 

dit mooi vormgegeven boek, dat zeker niet mag ontbreken in de boekenkast bij de 

echte francofiel. 

Grafisch vormgeefster en vanfransebodem.nl blogster Mireille den Hartog deed niet 

alleen de research naar al die mooie Franse prodcuten maar schreef ook de teksten, 

fotografeerde de meeste beelden en niet te vergeten deed zelf de vormgeving van 

dit boek, dat je na het lezen een soort, o zit dat zo, gevoel geeft.
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