
Vier maanden geleden verhuisde powerfoodie Rens 
Kroes naar New York, maar in Nederland is deze 
lichte, groene oase, grenzend aan haar kantoor, nog 
steeds een van haar favoriete plekjes. ‘Eigenlijk is 
iedere keuken mijn favoriete plek, waar ik ook ben,’ 
vertelt ze, ‘maar deze hebben we helemaal from 
scratch gebouwd en is daardoor echt volledig naar 
mijn smaak. Als ik hier sta te koken, staat er altijd 
een muziekje op, en dan kan ik het niet laten om af 
en toe even lekker te dansen!’

Koken en dansen, dat is Rens ten voeten uit. De 
vrolijke Friezin stroomt over van positiviteit, en  
het is moeilijk om niet aangestoken te worden door 
haar enthousiasme als ze over eten vertelt. Dat 
haar laatste boek over partyfood gaat, is eigenlijk 
niet meer dan logisch. Rens: ‘Als er iets te vieren 
valt, vind ik dat je dat altijd moet doen. En wat mij 
betreft kun je álles vieren, van de wisseling van de 
seizoenen tot kleine succesmomentjes.’ 

Zelf organiseert Rens het liefst een dinner with 
friends. ‘Dan hang ik wat vlaggetjes op, nodig ik 
een groep vrienden uit en gaan we gewoon lekker 
eten. Love it! ’ Maar ook voor gezellige etentjes met 
familie kun je haar wakker maken. Kerst viert ze  
dit jaar traditiegetrouw samen met haar familie, en 
net als altijd brengt iedereen zijn eigen gerecht mee. 
‘Wat er op het menu staat, is dus nog een verrassing,’ 
lacht ze, ‘maar omdat ik zelf sinds kort vegetarisch 
eet, ga ik denk ik voor een simpel soepje en het 
aardappelslaatje dat mijn vader vroeger altijd 
maakte. Als ik dat maak, heb ik altijd meteen het 
ultieme kerstgevoel te pakken!’

Na de feestdagen vliegt Rens weer terug naar de 
Big Apple. Haar tweede boek is daar net uit, en ze 
zet alles op alles om ook in Amerika door te breken. 
‘De mentaliteit is daar wel echt anders, merk ik: je 
moet jezelf constant verkopen, vertellen wat je doet 
en waar je mee bezig bent. Dat betekent dat ik flink 
uit mijn comfortzone moet stappen, maar dat vind 
ik alleen maar fijn. Want uiteindelijk krijg ik energie 
van die kleine overwinningen – en dat is weer reden 
voor een feestje!’  

in haar amsterdamse droomkeuken  
maakt powerfoodie rens kroes  
van ieder kookmoment een feestje
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‘ik ben gek op glazen potten! 
niet alleen omdat ze er mooi 
uitzien, ook omdat je in één  
oogopslag ziet wat je nog 

allemaal op voorraad hebt.’

‘mijn laatste boek Power-
food: The Party Edition 

maakt van koken echt een 
feestje. ik hoop dat ieder-
een die het leest erdoor 

geïnspireerd raakt!’

Chefs shelfie

‘ik vind groen een  
magische kleur, en het 
geeft me heel erg het 

gevoel dat ik dicht bij de 
natuur ben – superfijn 

vind ik dat!’

‘dit bordje is alleen voor 
echte friezen! Bûter,  

brea en griene tsiis, wa’t 
dat net sizze kin, is gjin 

oprjochte Fries.’
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