
PRO MÝDLO DO SALON-DE-PROVENCE 

 

O přírodních mýdlech z Provence píšeme moc rádi, proto vás dnes 

pozveme do tradiční mýdlárny Rampal Latour ve městě Salon-de-

Provence. 

Ano, v Salon působí i známý výrobce marseillského mýdla Marius Fabre, do jehož továrny už jsme 

vás na Provence.cz zvali. Tentokrát však navštívíme mýdlárnu, která v roce 2018 oslaví už 190 let své 

existence. 

MÝDLÁRNA RAMPAL LATOUR 

Historie mýdlárny Rampalových se začala psát v roce 

1828.Tehdy se Pierre Rampal stal vlastníkem mýdlárny 

Court-de-Payen v Marseille. Mýdlu pak zasvětili své 

životy i Pierrovi potomci, kteří jako své působiště zvolili 

město do Salon-de-Provence. Pierrův vnuk, také Pierre, 

založil mýdlárnu Gounelle a později vyráběl oblíbenou 

značku La Côte d´Azur, která na Světové výstavě v 

Paříži v roce 1900 získala zlatou medaili. 

V roce 1907 Pierre otevřel mýdlárnu Rampal-Fils na 

Rue Félix Pyat č. 71, kde sídlí dodnes. V roce 1935 se 

tu začala vyrábět vůbec první toaletní mýdla, kterým se 

začalo říkat "Le Bain". Byla to delikátní vonná a jemná 

mýdla a poptávka po nich prudce vstoupala. 

http://wwww.provence.cz/turiste/pamatky-v-provence/p%C5%99ehled-pamatek/salon-de-provence-mesto-nostradamovo
http://wwww.provence.cz/media/k2/items/cache/4ccbd8f9cf85039af7a26ff5d030e033_XL.jpg
http://wwww.provence.cz/images/regiony/bouches-du-r-hone/turiste/Mydlarna_Rampal_Latour/foto-Lampar-latour_historie.jpg


V roce 1945 se Pierre Rampal rozhodl vyrábět další novinku: mýdlové 

hoblinky nebo vločky, chcete-li, na bázi 100% rostlinných olejů, bez 

parfemace, barviv i jakýchkoli umělých přísad. Jemné hoblinky se ve vodě 

snadno rozpouštěly a praní v nich bylo pro každou hospodyňku potěšením. 

Však se také s úspěchem prodávají dodnes. 

Už v roce 1951 přišla továrna Rampal Patou s výrobou unikátního tekutého 

šampónu tři v jednom - na vlasy, na celé tělo i jako pěna do koupele. Zrodil se 

slavný a brzy velice žádaný šetrný a pH neutrální šampon Geneviève 

PATOU, vyráběný jak jinak než ze zdejšího olivového oleje. 

V roce 2004 Pierrův vnuk, 87letý René Rampal, předal veškeré své know-

how Jean-Louis Plotovi. Mladý pětatřicetiletý Jean-Louis se s velkým elánem 

pustil do rozvoje továrny, jejíž historie se píše už téměř dvě stě let. Zrodila se 

nová značka Rampal Latour, přísně střežící tradiční výrobní postupy a 

vysokou kvalitu mýdla. Díky svému vzdělání a zkušenostem vnesl Jean-Louis 

do podnikání nového ducha a továrna pod jeho vedením opět nebývale 

vzkvétá, pod značkou Rampal Latour se dnes vyrábí téměř stovka různých druhů mýdel. 

 

Mýdla Rampal Latour se vyrábějí za přísného dodržování tradičních metod a za použití těch 

nejkvalitnějších přírodních ingrediencí. V roce 2008 pak vznikla nová řada BIO mýdel, oceněná v roce 

2010 na Mezinárodní výstavě New York Gif Show v New Yorku jako "Nejlepší BIO výrobek roku". 

Značka Rampal Latour je synonymem vysoce kvalitních přírodních mýdel, mezi nimiž samozřejmě 

nechybí ani ono slavné Marseillské, nyní vyráběné dokonce i v kvalitě EXTRA PUR. 
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MARSEILLSKÉ MÝDLO 

"Marseillské mýdlo, to není obyčejné mýdlo, je to provensálská hrdost."  

Tuto větu Provensálci pronášejí 

obzvláště rádi a hrdost je 

oprávněná. Vždyť marseillské mýdlo 

je pojmem všude na světě a jeho 

výrobní postup a složení bylo 

dokonce v roce 1688 uzákoněno. 

Pravé Marseillské mýdlo musí 

obsahovat 72 % přírodních 

rostlinných olejů - olivového, 

palmového nebo kokosového. 

Zelená mýdla obsahují hlavně 

olivový olej a směs palmového a 

kokosového oleje, krémová jsou pak 

vyráběna pouze ze směsi 

palmového a kokosového oleje. 

NÁVŠTĚVA MÝDLÁRNY RAMPAL LATOUR 

Zážitek, který potěší velké i malé, 

obzvláště, je-li možné si 

během prohlídky leccos 

vlastnoručně vyzkoušet. Vůně 

olejů i vonných bylinek, tekutá 

hmota, která se postupně mění v 

kostky mýdla, opracování jemných 

toaletních mýdel, ražba značek do 

mýdla i spousta informací z 

historie mýdlárny, výroby mýdla i 

pěstování olivového oleje, určitě 

stojí za shlédnutí. 

Prohlídka je zdarma a její součástí 

je i vstup do továrního butiku, kde 

můžete zdejší výrobky zakoupit. Varujeme vás však, nákup provensálských mýdel se snadno 

proměňuje v silně návykovou vášeň :-). Jenže, odolejte jim, když jsou tak kvalitní... 
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Kdy a kam do mýdlárny Rampal Latour? 

71, rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence  

tel: 33 04 90 56 07 28 

e-mail: info@rampal-latour.fr 

www.rampal-latour.fr 

Otevřeno: 

tovární butik - pondělí až pátek 9:00 - 12:00 a  

14:00 - 18:00 hodin 

butik na Cours Gimon č. 76 - pondělí až sobota 10:00 - 13:00 a 15:00 - 

19:00 hodin 

návštěva továrny - během školních prázdnin od října do června úterky a 

čtvrtky v 10:30 hodin, v červenci a srpnu od pondělí do pátku v 10:30 

hodin; vstup zdarma 

Titulní foto: Bouches-du-Rhône Tourisme / R. Cintas - Flores 

Fotogalerie: Rampal Latour 

Zdroj: http://wwww.provence.cz/ 
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