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INTERVIEW
Op elk Serax-potje past een dekseltje 

MARIE MICHIELSSEN & 
AXEL VAN DEN BOSSCHE

BEAUTY
MOOI ZIJN 
ZIT VAAK 

TUSSEN DE OREN

IN PRIMEUR
RECEPTEN UIT 

NEW ITALIAN VAN
SERGIO HERMAN

MARLOES   
      STEVENS (28)

WEL DE LOOKS VAN 
HOLLYWOOD, 

NIET DE STREKEN 

 HET 
GENTSE LIEF VAN POPIDOOL CODY SIMPSON

MODEL & PERSONAL TRAINER
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Klaartje Mertens van 
just. is voedingsdeskundige 

en miste gezonde, verse 
kindervoeding op de markt. 
Haar plantaardige schij� es 

zitten vol groenten en 
volkoren granen en zijn 

gericht op de hele familie.

MERTENS: “De basis voor 
een gezond dagmenu, 
zowel voor kinderen als 
volwassenen, bestaat uit 
fruit, groenten en volkoren 
granen. Fruit lukt meestal 
wel, maar de twee andere 
voedingsgroepen zijn voor 
veel mensen een probleem.
Om het aantrekkelijker te 
maken voor hen, combineer 
ik ze in een kroketstructuur 
met een gepaneerd krokant 
laagje. Ze zijn perfect als 
deel van een maaltijd, en 
zelfs als aperitie� apje. 
Ik wil dat kinderen vanaf 
het begin groenten leren 
eten en lekker vinden.”

Er zijn al heel veel veggie-
burgers, wat maakt jouw 
bereidingen anders? 
“Test Aankoop toonde aan 
dat veel van die vlees-
vervangers niet gezond zijn 
en vol zitten met te veel 
zout, bind- en vulmiddelen.
Ik heb dat bewust niet 

gedaan. Havervlokken 
zijn mijn bindmiddel en 
zorgen ook voor de textuur 
in de groenteschij� es. Er zit 
ook quinoa en volkorenrijst 
in, maar dat zet ik bewust 
niet op de verpakking. Veel 
mensen linken ‘gezond’ 
nog met ‘niet lekker’. 
Helemaal onterecht.” 
justfoods.be

DOOR: DAVID DEVRIENDT FOTO: ISABEAU REYNVOET 
PRIJZEN ZIJN RICHTPRIJZEN.

TEA TIME!
Ze is chef op njam! en auteur, 

maar Ste�   Vertriest is ook 
theesommelier. Nu heeft ze met 

AMBAR haar eigen 
biothees en een heuse thee-

webshop. vanaf € 4 per stuk 
via thee.be en ambartea.be

BUITEN CATEGORIE
We zijn een week ver en 
onze terrasdrang wordt 
groter en groter. Over heel 
het land staan de tafeltjes, 
verwarmers en parasols 
buiten. In Antwerpen is de 
Marnixplaats de place to be, 
met veel leuke zaakjes, zoals 
de tapasbar Tío. In hartje 
Gent is het aangenaam eten 
in de binnentuin van Pillows
Hotel. En tweesterren- 
restaurant Pastorale pakt 
uit met een gastronomische 
picknick in het groen, 
inclusief livemuziek.
tio-antwerp.be - pillowshotels.com
depastorale.be

1 Pillows Hotel in Gent
2 Tío in Antwerpen
3 Eden by Pastorale in Rumst

FOODTRENDS EN HOTSPOTS VOOR JOU GESERVEERD

DUURZAAM & GEZOND

Groenten troef

EENPOTSGERECHT
Koken kan een hele 
rompslomp zijn, met 
veel pannen en potten. 
Sofi e Dumont is fan van 
de Airfryer omdat je alle 
ingrediënten vetvrij 
samen in een mandje 
kan laten garen. Zonder 

al te veel afwas achteraf.
Airfryer XXL € 299,99 philips.be

kookt

BELGISCH

TERRASGEKTE

KEUKENTOOL

1 2

3

Wortel-kaas
€ 4,55 bij 
Bio-Planet 

MODEKOP
De decolijn van

schoenendesigner 
Virginie Morobé is 

supercool. Haar typerende 
wickerbroche dient hier als 
oortje van een mok. 
€ 75 voor set van 2, morobe.com
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