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Nieuwigheden, adressen en concepten:

Marie Claire lijst allé trends op
die ditjaar het mooie weer
gaan maken.
Tekst Valentine Van Gestel

NOMADISCHE LUXE

ENGIPSYVIBES

Bedrukte foulards, etnische invloeden,
gekleurde bladeren, wilde natuur, teke-

ningen en opschriften die gemaakt lijken
door een kinderhand, in de mode kan en
mag allés. Patchwork en folkinvloeden
vinden hun weg naar onze garderobe en
accessoires kleuren resoluut geel. Parels

en borduursels op ultrafijne stoffen voegen een leuk, romantisch accent toe.

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.

Marie Claire Vlaamse Editie - Belgium 01/03/2019

Periodicity : Monthly

Printrun : 18,783

MARIE'S CORNER

BELGIUM

^^w/^

3ESTEMALSSLEUTEL
De televisie, de spiegel, de auto ofzelfs
connected schakelaars, na Siri, Alexa en
Google Assistant maken ook andere
slimme apparaten hun opwachting.

Je kan ze besturen via je smartphone of
met je stem. Hoe beter de technologie en
het netwerk, hoe mimer de mogelijkheden. De eerste smartphones met 56
werden récent getoond (Samsung Galaxy

5G, OnePlus jG), medio 2019 zouden ze
in de winkel moeten liggen. Parallel met
deze evolutie, woeden ook discussies

over online privacy en het gebruik van

zzz/j
persoonlijke gegevens steeds feller.

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.
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FROM TOKYO WITH LOVE
Gratie, schoonheid en wijsheid zijn waar-

'^c.

--den die de Japanse cultuur hoog in het
vaandel draagt. Drie gewoontes die de

Japanners zich al eeuwenlang eigen
maken, waaien nu ook over naar ons.

DE KONMARI-METHODE. Na meer dan
2 miljoen exemplaren verkocht te hebben
van haar Opgeruimd! krijgt de minimalistische ordegoeroe Marie Kondo nu ook
haar eigen série op Netflbc. Haar fans - die

al hun kleren oprollen in plaats van opvoi
wen - zijn blij met dit nieuws, haar te|
standers - die geeyi afschdj
boeken kunnen nemen -<BBts minder.1

FUROSHIKI EN TAWAS|ll. Adepten
de no waste-methode k^pnen deze t^ctieltrucjes ongetwijfeld. ^roshiki bet^kent dat je je cadeautjes ni^. met papic
inpakt maapipet een leuke (htrbmikbare)^
stof. Bij Tawashi vervang je^e sponsjes
door zelfgemaakte exemplare^an oude
kousen en sokken. Goedkoop^CE?
en met tutorials op YouTube.

ptw-;,,»,..-. ».. .:,r».,^,,,

KINTSUGI. In Japan is Nbeschadigd of
kapot servies geen vuilnisbakmateriaal.
De Kintsugi-methode, oftewel naden van
goud, geeft de objecten een tweede leven.

De stukken worden aan elkaar geplakt en
de naden gelakt met goud. Een schoon-

heidsfoutje wordt aldus een blikvanger,
imperfectie en ouderdom pluspunten.

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.
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KORAAL-REV1VAL
Een nieuw jaar, een nieuwe kleur. Levis gaat volop voor
Spiced Honey, Pantone zet zijn geld op nummer 161546, aka Living Coral. En dat zowel voor je intérieur
als je garderobe.
l. Silhouet uit de lente/zomercollectie 2019 van
Temperley London. 2. Lippenpotlood (€ 22, Jane
Iredale). 3. Broche 'Océan' (€ 129, Swarovski).
4. Zonnebril (€ 315, Chloê). 5. Kaars 'Damascena',
collec-tie Rosés, Senteurs d'Ailleurs, € 65.
S-toel Albany (€ 450, Marie's Corner).

KOKENOPVOORHAND
Gezond eten willen we allemaal, maar
de voorbereiding en het kookproces
vragen tijd. En tijd hebben we in de
keuken niet meer, zeker niet na een

lange werkdag. De oplossing? Batch
cooking (meerdere porties voorafkoken)
en Meal prep (je maaltijden zoveel
mogelijk ook op voorhand bereiden).
Het principe is simpel en in de VS al
jaren een hit: door twee à drie uur van je
weekend op te offeren, was, snij en
bewaar je al je groenten, vlees, vis en
fruit voor tijdens de week alvast in
de juiste parties in de koelkast.
Hoe begin je eraan? Door hermetisch
afsluitbare, glazen containers in diverse
fonnaten in huis te halen en
herbruikbare vershoudwikkels in
bijenwas. Vervolgens plan je je menu,
rekening houdend met de bewaartijd
van de ingrediënten (2 dagen voor
bereid en gemarineerd vlees, 3 voor
gekookte groenten, soepen en gratins,

één week voor salades en rauwe
groenten). 2019 wordt het jaar van de
bentoboxlunchpauze!

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.

