
‘In New York was
 ik een van de 
weinigen met 

een brooddoos.’

naar een burger place, dan heb je even-
goed vegan en vegetarische opties.’

Wat is jouw favoriete wijk in NY?
‘East Village. Daar wonen we, je kan er 
superlekker eten. Een heel open-minded 
plek ook. Iedereen kan er doen en dragen 
wat-ie wil, zonder aangekeken te wor-
den. Een vriendinnetje van me was laatst 
mee en zij is vaak hippie gekleed met erg 
aparte stuks, echt leuk. Geen haan kraai-
de ernaar, niemand keek haar na. Ze zei 
dat ze zich heerlijk vrij voelde.’

Ga je in New York andere recepten creë-
ren dan in Amsterdam?
‘Nee, in New York heb ik een erg kleine 
keuken, waardoor ik amper kan koken. 
Dus gaan we vaak uit eten. Inspiratie op-
doen voor mijn job (lacht).’

Je hebt ook ooit in New York gestudeerd. 
Is toen het idee gerijpt om je job te maken 
van healthy food?
‘Tien jaar geleden is dat ondertussen al. 
Ik nam vaak salades als lunch mee en 
werd erop aangesproken: daar moet je 
iets mee doen! In New York waren er 
toen niet veel mensen die een brooddoos 
of zo meedroegen. Het idee rijpte, maar 
toen was ik me nog aan het concentreren 
op mijn studie sociaal pedagogische 
hulpverlening. Ik ben in een sociale 
 familie opgegroeid en heb altijd geleerd 
dat je anderen moet helpen. Al snel com-
bineerde ik dat sociale met mijn kennis 
over voeding door in een obesitaskliniek 
te werken. In mijn vrije tijd blogde ik over 
healthy food op de website van een vrien-
din. Toen dat viral ging, ben ik begonnen 
met bloggen voor Glamour, en zo is de 
bal aan het rollen gegaan. Mijn missie is 
nog steeds dezelfde: 
mensen helpen en 
inspireren om ge-
zond te leven en te 
eten. Of het nu via 
mijn blog, Instagram 
of kookboeken is.’

Je komt uit een sociale familie. Was de 
 familie Kroes ook into healthy food?
‘Zeker. Ik heb zoveel geleerd van mijn 
ouders. Ik hielp hen van kleins af al graag 
in de keuken en in de moestuin. Bij mijn 
ouders in Friesland kwamen er 
voortdurend zaken als tahin, zuur-
desembrood, bijenpollen en haver-
mout op tafel. Mijn ouders kookten al-
lebei supergezond. Mama was de expert 
van de lekkere salades en eenvoudige 
gezonde gerechten. Papa experimenteer-
de meer. Hij maakte waanzinnige oven-
schotels met zuurkool, lekker nasi’s, die 
ik trouwens eens moet delen. Mijn recept 
voor mayonaise heb ik ook van papa.’

Kook je wel eens voor je zus Doutzen?
‘Ja, dat gebeurt. Onlangs waren we 
 samen een weekendje in Friesland, en 

dan ben ik diegene die 
het koken al gauw 
naar zich toe trekt. 
Wat heb ik toen klaar-
gemaakt? Hmm… vol-
gens mij waren het 
aardappeltjes in de 

oven. En een tomatensausje met cham-
pignons, en een heleboel verschillende 
groenten. Het was heerlijk. En gezellig 
ook, zo samen buiten eten.’

Heeft Doutzen een favoriet gerecht van 
jou?
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Ze maakt wel 
vaak de granolabars voor mijn neefje.’

Heb jij ooit eens géén zin om te koken?
‘Natuurlijk! Zondags kan dat wel eens 
gebeuren. Of wanneer ik voor het kook-
boek een hele dag in de keuken heb ge-
staan en bijvoorbeeld alleen koekjes en 
taartjes heb gebakken. Die kan ik niet 
eten als avondmaal. Dan bestel ik bij van 
die gezonde take-awaydiensten.’

Wat opvalt bij jouw lifestyle: je wil niet 
 horen van schuldgevoel wanneer je zon-
digt, noch van calorieën.
‘Ik weiger calorieën bij recepten te zet-
ten, ook al vragen lezeressen er soms 
naar. Calorieën scheppen een vals gevoel 
van controle, maar ze leren je niet  gezond 
te eten. Evengoed kan je zogezegd de 

• Hoteldebotel van de stijl van Rens? 
Ze houdt van fashion, maar ook van 
eco. Haar rode outfit op haar boek-
voorstelling (check Instagram!) haal-
de ze bij het ecomerk Reformation.

• Amsterdamse lunchinspiratie? Rens 
is gek op Sla: een biologische salad-
bar (www.ilovesla.com).

• Haar appartement heeft geen moes-
tuin, maar wel plek om kruiden te 
kweken. Haar aanraders voor begin-
ners? ‘Munt is supereasy, oregano is 
ook een aanrader: zo lekker.’

• Food-nieuwtje! In haar derde boek 
gebruikt Rens voor het eerst psylli-
umvezels: gezonder dan lijnzaad bij 
het bakken.

• Rens’ ideale keuken? ‘Heel cosy, niet 
te strak, een soort van gezellige boe-
renkeuken met veel plantjes en krui-
den.’
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