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Wie is jouw proefkonijn?
‘Mijn vriend is de beste recensent, 
want hij is heel kritisch. Hij durft 
rustig te zeggen “ik mis nog dit”, 
“er zit wat veel in van dat”. Dan blijf 
ik er verder aan sleutelen tot we het 
allebei perfect vinden. Al vind ik één 
ding moeilijk: een limiet zetten op het 
aantal kruiden dat ik gebruik. Soms 
heb ik een lekker gerecht dat je met 
weinig ingrediënten kunt maken, en 
dan wil ik er toch nog wat van dat 
kruid bij en nog een snufje van dit. 
Zo’n ellenlange lijst van ingrediënten 
vinden mensen niet zo fijn in een 
kookboek, dus ik probeer mezelf in 
toom te houden (lacht). Anderzijds: als 
je één keer een hele resem gedroogde 
kruiden in huis hebt gehaald, kan je er 
bijna je hele leven verder mee.’

Leeft en eet je vriend graag gezond? 
Mannen en hun stukje vlees…

‘Ja hoor, al heeft hij zijn peri-
odes. Ik heb een personal 
trainer en mijn vriend traint 
gezellig mee. Gezond eten 
lust hij heel graag. Gisteren 
heb ik nog een salade ge-
maakt en guacamole. Hij 
heeft de guacamole met chips 
gedipt en ik heb er ook een 
paar van gegeten. Heerlijk 
vind ik dat. Zo kan mijn 

vriend dagenlang gezond eten om ver-
volgens tijdens een avondje uit op res-
taurant een biefstuk met frietjes te 
bestellen.’

Je vriend is Amerikaan: wonen jullie 
nog af en toe in New York?
‘We wonen meestal in Amsterdam en 
af en toe een paar weken in New York. 
Ik vind het een geweldige stad met een 
heel fijne vibe. Iedereen gunt je ook al-
les in NY. Het gaat haast vanzelf om 
daar mensen te ontmoeten en samen-
werkingen aan te gaan. Het aanbod 
aan food is daar ook zo groot. Ga je 

Leeftijd: 29 jaar
Woonplaats: Amster-
dam & New York
Familie: zus van top-
model Doutzen Kroes
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