TREND IN GENT

LIFESTYLE

KNUFFELKUSSEN
Gaan logeren bij oma en dé knuffel thuis achterlaten, is kortweg een kleine ramp. Met
deze Pillow Pet heb je volgens ons iets minder kans om dat lievelingsbeest of een
eigen hoofdkussen thuis te vergeten, want dit harige ding is het allebei. Overdag een
zachte knuffel, ’s avonds zo omgetoverd in een fluffy kussen. Er zijn op dit moment
acht verschillende beesten, maar dat wordt binnenkort uitgebreid naar zestien.
Hopelijk moeten die dan niet allemaal mee op logement. (KV)
Pillow Pets, verkrijgbaar vanaf eind mei, €19,99. Bij DREAMLAND,
Rooigemlaan 2E, 9000 Gent. Info: www.lifestylegroup.be.

KOFFIELEUTE
Een espresso heeft zijn naam niet gestolen. Er wordt razendsnel
een kleine hoeveelheid koffie gezet, letterlijk onder druk, en die
kappen we het liefst rechtstaand aan de toog naar binnen. Niets
mis met die Italiaanse manieren, maar we zouden bijna vergeten
dat een langzame koffie ook zo zijn charme heeft. Koffie in de filter,
langzaam opgieten en dan wachten tot het netjes is doorgelopen.
Meer en meer koffiebars voelen dat de tijd rijp is voor een terugkeer naar de ouderwetse slow koffie. Filter bij uitstek blijft natuurlijk Melitta, het papieren zakje dat lang geleden werd ontwikkeld
door een zekere Melitta met ochtendhumeur aan de hand van een
blik met gaten en een blaadje vloeipapier. Langzaam genieten van
een filterkoffie is niet alleen leuk, het dient tegenwoordig ook een
goed doel. Per verkochte filterverpakking schenkt Melitta 0,10 euro
aan een herbebossingsproject in Peru. (KV)
Pakje Melittafilters (original): €2,15. In de supermarkt.

MODEPOP
Een buisje breien, strik errond en onze pop had een strapless jurk. Zo ging dat in onzen
tijd. Modeontwerpsters in de dop hebben vandaag gelukkig wat meer mogelijkheden als het
op poppenkleertjes aankomt. DressYourDoll biedt een eenvoudig pakket met voorbedrukte
patroontjes en prints op een makkelijk – lees: niet rafelend en rekbaar - stofje. Uitknippen,
in elkaar naaien en hopla, Barbie heeft een nieuwe outfit met hoog fashiongehalte. Er zijn
kleertjes in verschillende moeilijkheidsgraden, zodat frustratie om de eigen naaikwaliteiten
niet nodig is. De kleerkast kan intussen al gevuld worden met 120 silhouetten, van kokette jurkjes tot stoere jassen. (Katrien Vermeulen)
Pakket DressYourDoll, €8,90. O.m. bij POISSON D’AVRIL, Sint-Baafsplein
8A, 9000 Gent. Tel: 09/329.44.01.
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Waterzooi eten op de
Korenmarkt, genieten van
Gentste Stoverij aan
‘t Zuid... Het kan vanaf nu
gewoon aan je eigen eettafel. Ontwerper Tim
Baute lanceert immers
deze coole Street Stew Gent, een onderzetter gebaseerd op het Gentse stratenplan.
De onderzetter bestaat uit drie stukken, die in elkaar gepuzzeld genoeg ruimte bieden
voor een stevige ovenschotel. Vree wijs, de max en ojo maat zeggen wij dan! (KV)
Onderzetter van geanodiseerd aluminium, €50.
Te koop via www.interror.be.

BIKINIBODY
Keihard aan het werken aan een
Win e
bikinibody voor de zomer? Helemaal
en
bonne van de tw
niet nodig, want La Fille d’O is daar
info@ n van €50 ee aankoo
.
p
onder lafilledo.co Mail naar met een swimwearcollectie. En zoals we van
w
m
bikini’ erp ‘teenie met als
de Gentse ontwerpster gewend zijn, is dat
en al
je geg weenie
evens
een collectie voor échte wijven, mét borsten,
.
billen en cellulitis. De collectie is gebaseerd op
de grootste successen van La Fille d’O, design dat al
‘getest en goedgekeurd’ werd met andere woorden. De lightweight tops bieden ondersteuning voor alle borsten, van klein en pront tot het stevige balkon.
Ook het gebruikte materiaal biedt wat extra’s. De stof ‘Magic Curves’ voelt
heerlijk licht en elastisch aan, zonder dat er aan steun wordt ingeboet. (KV)
Swimwearcollectie ‘She is my memory palace’ van La Fille d’O.
Van €60 tot €140. Bij CONCEPTSTORE LA FILLE D’O, Burgstraat 21,
9000 Gent. Info: www.lafilledo.com.
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