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Een week voor bekendgemaakt wordt wie de Belgische Ladychef 2010 
wordt, schudde het kruim van de vrouwelijke chef-koks een eigenzinnig 
recept uit de mouw voor Aroma Creations, een actie van het koffiemerk 

Jacqmotte. Een prima gelegenheid om datzelfde kokende kruim
achter het fornuis weg te plukken, in het nieuw te steken en

te fotograferen zoals u ze vast nog nooit hebt gezien.
Foto's Jurgen Rogiers,  styling Linda Van Waesberge

Zijden topje, Boss Black
Diadeem, Les Précieuses

Zijden jurk, 
Sandrina Fasoli
Corsage in haar,
Christophe Coppens
Sokjes,
Friis & Company
Pumps, Replica
Maison Martin Margiela

Zijden jurk,
Jean-Paul Knott
Bril, Michel Henau
Juwelen, Les Bijoux
de Marie-France

Zijden jumpsuit, 
Stella Forest

Sandalen,
Mellow Yellow

Collier, Les Bijoux 
de Marie-France

‘

 Ik ben wel bezig met wat ik draag. Ik heb nogal een dikke poep en  zoek altijd 
dingen die dat wat camoufleren. Meestal zie je me in sportieve spullen,

 ik ben een absolute fan van het Spaanse merk Skunkfunk. Het topje op
 de foto zou ik zo ook zelf dragen, het heeft iets.‘

‘

‘

	 Sofie	Dumont,	LeS	eLeveurS
•		LaDy	Chef	of	the	year	2009
•		14/20	bij	GauLtmiLLau	
•		3	miCheLin-vorken.

‘

 Ik herken mezelf niet meteen, ook al heeft het iets.
 Dat decolleté, wow! Moet ik het iets vaker doen? Ik ben eerder
 een klassiek type. De Duitse merken, Escada en zo.‘

‘

	 SoLanGe	bentin,	kemmeLberG	
•		Drie	miCheLin-vorken	
•	LaDy	Chef	of	the	year	2000	

	 inGriD	neven,	Pazzo
•	beroemD	om	De	manier	waaroP	ze	invLoeDen	uit	
	 frankrijk,	itaLië,	SPanje	en	jaPan	Samen	weet
	 te	verwerken	
•	voLGenS	het	fLuiSterCirCuit	worDt	zij	De	nieuwe
	 ‘LaDyChef	of	the	year	2010’	

2
	 Quyên	thruonG	thi,	LittLe	aSia
•		in	2007	bekroonD	Door	GauLtmiLLau	
•		uitGeroePen	tot	beSte	aziatiSChe	
	 reStaurant	van	beLGië

Zijden jumpsuit, 
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Mellow Yellow

Collier, Les Bijoux 
de Marie-France

Zijden jurk,
Jean-Paul Knott
Bril, Michel Henau
Juwelen, Les Bijoux
de Marie-France

Zijden jurk, 
Sandrina Fasoli
Corsage in haar,
Christophe Coppens
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Zijden topje, Boss Black
Diadeem, Les Précieuses

 Heel mooi, vind ik.
 Ik lijk wel een 

mangafiguurtje,
 met die sokken onder
 dat jurkje. Het heeft iets 

liefs en zachts,
 en tegelijk iets flirterigs. 

Niet iets wat ik spontaan 
zou aantrekken. Mij

 zie je meestal in heel 
lange of heel korte 

jurken.

‘
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 We zagen de kleren 
voor deze shoot 
hangen en iedereen 
riep:  “Oh my god, 
voor wie is dat blauwe 
ding?” En ik wist 
meteen: dit is voor 
mij. Ik heb zelf al twee 
of drie jumpsuits, zo 
raar is het dus niet. 
Ik ben gek op kleren. 
In de weinige vrije 
tijd die ik heb, wil ik 
ook echt werk maken 
van mijn look. Ik 
hou van de Belgische 
ontwerpers. Als ik 
echt geld zou hebben, 
zou ik daar mijn 
kleerkast mee

 vullen. 4

‘

 We zagen de kleren 
voor deze shoot 
hangen en iedereen 
riep:  “Oh my god, 
voor wie is dat blauwe 
ding?” En ik wist 
meteen: dit is voor 
mij. Ik heb zelf al twee 
of drie jumpsuits, zo 
raar is het dus niet. 
Ik ben gek op kleren. 
In de weinige vrije 
tijd die ik heb, wil ik 
ook echt werk maken 
van mijn look. Ik 
hou van de Belgische 
ontwerpers. Als ik 
echt geld zou hebben, 
zou ik daar mijn 
kleerkast mee

 vullen.

8 LADYCHEFS IN
DE KLEREN

Een week voor bekendgemaakt wordt wie de Belgische Ladychef 2010 
wordt, schudde het kruim van de vrouwelijke chef-koks een eigenzinnig 
recept uit de mouw voor Aroma Creations, een actie van het koffiemerk 

Jacqmotte. Een prima gelegenheid om datzelfde kokende kruim
achter het fornuis weg te plukken, in het nieuw te steken en

te fotograferen zoals u ze vast nog nooit hebt gezien.
Foto's Jurgen Rogiers,  styling Linda Van Waesberge



de standaard  Magazine   23.01.2010

8

7

5
INGRID NEVEN, PAZZO

DuivenfiLet			met	uienmouSSeLine
en	SeSam-ijSPeGeLtjeS	met

koffie-ketjaP-	keffirCouLiS 1 2
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SOLANGE BENTIN, KEMMELBERG
wit	van	koninGSkabeLjauw

met	notenPeSto,
ChartreuSe	en	koffie

SOFIE DUMONT,  LES ELEVEURS
eenDenLever	met
GranD	marnier	
en	koffie-vinaiGrette

QUYEN THRUONG THI, 
LITTLE ASIA
vaniLLe-ijS	met
koffieGeLatine	

StyLinG:	
Linda van waesberge
foto’S:
Jurgen rogiers
aSSiStent:
CedriC Leboutte
make-uP:
Louise durant &
sigrid voLders
LoCatie:
brasserie Midi station

SiDy
Jersey jurk, Y-Dress
Bril, Michel Henau
Laarzen,
Maison Martin Margiela
Panty’s, Cette
Juwelen, Les Bijoux
de Marie-France

LiSa	
Hemd, Bellerose
Rokje, Caroline Biss
Sjaal, Object
Klompjes,
Mellow Yellow

PatriCia	
Top, Acne
Jersey rokje,
Y-Dress
Haarstukje, 
Christophe Coppens
Bril, Michel Henau

arabeLLe	
Jurk, Edith & Ella
Foulard,
Christophe Coppens
Bottines, Timberland

verkoopadressen
zie pagina 25

	 SiDy	PeLSSerS,	’t	CLaeverbLat
•	LaDy	Chef	of	the	year	2004
•	15/20	bij	GauLtmiLLau

	 LiSa	CaLCuS,	LeSGribaumontS
•	een	van	De	Grote	beLofteS
	 voLGenS	GauLtmiLLau

 Grappige look, deze styling. Leuke rok ook, die valt echt 
zalig. Alleen die donkere lipstick zou ik niet snel gebruiken, 
ik vind dat hij me nogal streng maakt.’‘

‘

	 PatriCia	DeSmeDt,	’t	ouD	konijntje
•	een	van	De	twee	vrouwen	in	beLGië
	 Die	een	miCheLinSter	wiSten	te	bemaChtiGen	
•	LaDy	Chef	of	the	year	1996	
•	18/20	bij	GauLtmiLLau

	 arabeLLe	meirLaen,	Li	Cwerneu
•	jonGe	toPChef	van	waLLonië	2006
•		LaDy	Chef	of	the	year	2008
•		eén	miCheLin-Ster
•		met	een	SCore	van	17/20	Door
	 	GauLtmiLLauwerD	arabeLLe	meirLaen	ook
	 bekroonD	voor	het	beSte	DeSSert	van	2010

‘ 
Kleuren? Laat maar 
komen, zeker in de zomer. 
Al zie je me meestal in iets 
klassiekere kleren dan 
deze. Mode is zalig. Wist 
je dat ik eigenlijk altijd 
modeontwerpster wilde 
worden? Ik heb er twee jaar 
voor gestudeerd en toen 
kreeg ik van mijn ouders 
de raad om toch maar iets 
anders te gaan doen.

‘


