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ITo eati Brandstof aan huis
HelloFresh en Smartmat zijn gewaarschuwd er is een nieuwe concur
rent op de markt van de aan huis geleverde maaltijddozen
Ondernemer en rugbyspeler Maxim Montens focust met zijn kant en
klaarservice Fuel Engels voor brandstof op gezonde maaltijden
voor onder meer sporters en mensen die gewicht willen verliezen De
gerechten van Fuel worden bedacht en bereid door Francesco De
Candia de chef kok van het Italiaans restaurant Francesco

Julia in

Antwerpen De dozen worden aan huis geleverd of zijn op te halen in
bepaalde fitnesscentra Voorlopig uitsluitend in Antwerpen
Van 11 tot 14 euro www fuelfood be

ITo shop

Sneakers voor veggies
Ecologische mode was hele
maal nog niet zo n begrip toen
Frangois Ghislain Morillion en
Sébastien Kopp hmi eerste eco

logische sneakers uitbrachten
Hun merk Veja bestaat precies
tienjaar Om dat te vieren komt
het label met een nieuw model
de V 10 De unisekssneaker is

gemaakt van ecologisch leder
de binnenzool is van biokatoen
V 10 125 euro www veja store com

ito shopi Lelijk eendje
Antwerpen is een nieuwe interieurwinkel rijker en die kreeg de
opmerkelijke naam ugly be The Shop mee De idee komt van
vastgoedmakelaar Philippe Gillis die met Ugly be in eerste
instantie vastgoedpanden liet stileren en fotograferen om ze
sneller aan de man te kunnen brengen Hij nam daartoe een sty
liste onder de arm wier keuzes zo op prijs werden gesteld dat
het concept nu een permanent staartje krijgt in de vorm van een
winkel recht tegenover het kantoor van Vastgoed Gillis
Wo vrvan 11 tot 17 30 uur za van 11 17 uur ma di volgens afspraak

Ugly be The Shop Gitschotellei 153 157 2600 Berchem www ugly be
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