
 
 

   
 
  

Biologische wasvlokken 
 
Deze biologische zeepvlokken (snippers Marseillezeep) worden in Frankrijk 
copeaux genoemd. De vlokken zijn geschaafd van de ambachtelijk vervaardigde 
blokken Savon de Marseille. Ze zijn ongeparfumeerd en ruiken echt naar zeep. 
De zeepvlokken zijn ecocert biologisch. 
 
Gebruik handwas 
Doe de was in een bak met water. Doe 10 gram wasvlokken in een bakje heet 
water (ongeveer 60 graden). De wasvlokken smelten en je kan dit bakje aan de 
bak met het wasgoed toevoegen. Het wasgoed laten weken en daarna spoelen. 
Als het wasgoed vlekken bevat, deze even wrijven. 
 
Gebruik wasmachine 
Neem een jerrycan van 2 liter. Los 60 gram wasvlokken op in 1 liter heet water 
(ongeveer 60 graden). Goed schudden en 24 uur laten staan. Daarna nog 1 liter 
koud water toevoegen en weer flink schudden. Het wasmiddel is klaar voor 
gebruik in de wasmachine. Wil je het wasmiddel parfumeren, dan kan dat met 
essentiële olie. Een natuurlijke wasverzachter is witte natuurazijn. Dit kan je 
verdund met water aan het wasmiddel toevoegen. Voor de erg vieze bonte was 
kan je desgewenst een schepje bicarbonaat aan het wasmiddel toevoegen. Wil 
je een kleinere hoeveelheid wasmiddel maken, dan kun je de hoeveelheden 
halveren. Je hoeft geen vloeibaar wasmiddel te maken, je kan ook 10 gram 
wasvlokken in een bakje heet water laten smelten en in de wasmachine bij het 
wasgoed gieten. 

Over het merk La Corvette 
La Corvette is het merk van de Savonnerie du Midi. Deze Savonnerie is in 1894 



gevestigd in Marseille en zit nog steeds op deze plek. De zeep wordt volgens de 
oude receptuur gemaakt en verpakt in een eigentijds design. Op de zeep staat 
een stempel van een schip. Dit symboliseert het schip waarmee 
ontdekkingsreizigers uit Marseille in de 16e eeuw de Middellandse zee 
opgingen. Zij kwamen aan in Syrië en ontdekten daar alepzeep. Zij namen de 
receptuur mee terug naar Marseille, waar een levendige zeepfabricage 
ontstond en Savon de Marseille een begrip werd. 

www.hetfransewarenhuis.nl 

 

 


