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trendy
Adresjes
om duimen
en vingers bij
af te likken !

OP ZOEK NAAR

lekker zoet
OF HET NU VERFIJNDE

CUPCAKES, GRAPPIGE WHOOPIE
PIES, SMEUÏGE CAKE POPS OF
REGELRECHTE CALORIEBOMMEN VAN SUIKERTAARTEN
ZIJN : DE JACHT OP ZOETE
LEKKERNIJEN IS GEOPEND !
ONZE ZOETE ZONDEN IN
WEST-VLAANDEREN...

Juliette's koekenbakkerij
BRUGGE

Typisch Belgische smaken
"We specialiseren ons in koekjes," zegt Brenda Keirsebilck, zaakvoerster
van Juliette’s artisanale koekenbakkerij in de Wollestraat 31a in Brugge.
„Van de Brugse kletskop tot speculoos in zeven varianten, en we creëren
regelmatig nieuwe koekjes. Vanaf Pasen tot de herfst hebben we cupcakes. En dat wordt door velen blijkbaar beschouwd als een persoonlijke
zoete zonde. Omdat we niet klakkeloos kopiëren kiezen we wel voor
Belgische smaken, zoals appel met Luikse siroop of cuberdoncakes. Die
lijn trekken we ook door bij whoopies, een cakeje met een topping er
tussenin. We verkopen ze vaak aan jonge mensen, zowel meisjes als jongens. Het is hip, je eigen kleine taartje. En je eet het gewoon op straat op in
plaats van thuis met een vork op een bordje.”
Wie thuis zelf aan de slag wil, vindt inspiratie in een van de bakboeken van
Brenda, waarin ze op een eenvoudige manier uitlegt hoe je de zoete kleinoden maakt.
www.juliettes.be
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Di-Vine
ROESELARE

Yamiemamie

Mimi’s

BRUGGE

IEPER

Feest op een stokje

Terug naar de jaren ‘20

Nele Vandermeersch (33) opende eind vorig jaar in de Vogelzangdreef 15
in Sint-Michiels de Yamiemamie Flagshipstore. Yamiemamie is een initiatief
van de Loppemse Inge Sap, die daar in 2009 mee genomineerd werd voor
de Comeva Startersaward. Inge Sap organiseert sindsdien workshops
taarten decoreren op diverse locaties, en zag haar activiteiten algauw
uitbreiden. Nu is er dus ook een echte winkel, in samenwerking met Nele.
"De winkel is volledig in de stijl van de workshops ingericht", vertelt Nele.
Ze was vroeger interieurvormgeefster, nadien traiteur en sinds haar ontmoeting met Inge... taarten/cupcake specialist. "Yamiemamie had al een
een webshop, maar mensen zien ook graag zelf wat ze kopen. De winkel
biedt alles voor de decoratie van taart, cupcakes en yollie’s. En daarnaast
is er ook het eerste yamiemamie boek 'Feest op een stokje' met de bijhorende pakketten.
www.yamiemamie.be

Gek of geniaal? Dries Maerten is nog maar 20 jaar en stampte een topadresje uit de grond. In de Boterstraat in Ieper runt hij er sinds september
Mimi’s, een zaak waar je zo de jaren dertig binnenstapt. Met veel gevoel
voor nostalgie en een huiselijke sfeer heeft Dries van Mimi’s een subliem
koffie- en theehuis gemaakt. Want je kan er niet alleen terecht voor een
aperitief of een ovenvers gebakje. Dries volgde een opleiding als barista
en trok zelfs enkele weken naar China om er les te volgend bij een heuse
theemaster.
“Ik probeer ook veel uit”, weet Dries. “Ik wil absoluut geen kleffe koffie of
thee brengen, maar producten met respect voor ambacht en smaak.” Zijn
cappuccino’s spreken boekdelen. “Met Mimi’s wilde ik een verborgen
plekje creëren, zoiets als de plaatsen waar schrijvers en muzikanten rust
en inspiratie zochten in de jaren ‘20 en ‘30.”
www.mimi-s.be

Take-away cupcakes
Séverine Van Eeghem (30) uit Beitem opent op 1 april Taartboetiek DiVine in de Westlaan in Roeselare. Daar zal ze workshops taarten versieren geven, en bak- en decoratiemateriaal verkopen. Wie er honger van
krijgt, kan er cupcakes afhalen of taarten op maat bestellen. “Het is een uit
de hand gelopen hobby. Mijn man kwam in 2009 thuis en vroeg al lachend om een taart in de vorm van een dinosaurus zoals zijn collega had
gekregen. Wacht maar, dacht ik. Ik ging aan de slag, maar hij vond het niet
mooi. Ik was op mijn tenen getrapt en ben mij dan meteen gaan verdiepen in het ontwerpen van taarten”, lacht Séverine. “Zo kreeg ik de smaak
te pakken.” Séverine was als verantwoordelijke marketing aan de slag bij
een dienstenchequebedrijf, maar besloot toch een eigen zaak op te
starten. “Het is nu of nooit! En fulltime bezig zijn met cupcakes... dat is toch
geweldig? Mijn twee kinderen zijn er alvast gek van!“
www.taartboetiekdivine.be
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