
beautyPRAAT

Niemand die zo sensueel een aardappel

kan schillen als domestic goddess Nigella

Lawson. Wij vroegen naar haar beauty-

geheimen: “Ik heb geen omkijken naar

mijn bikinilijn.”

Hoe wil je er in een volgend leven uitzien?

“Ik vind dat Sophie Dahl een verbazingwekkend

mooi gezicht heeft. Stoer maar toch verfijnd.” 

LAWSON (48)
NIGELLA

‘BESCHAMEND
HOEVEEL IK

UITGEEF AAN
COSMETICA’
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Wanneer voel je je sexy?

“Als ik bij mijn man ben.”

Beautygeheim?

“Ik scrub mijn gezicht al meer dan twintig jaar

met een dunne, geweven doek. Het verwijdert

dode huidcellen zonder dat er chemische

middelen aan te pas komen.”

Beautybudget?

“Het is beschamend hoeveel ik uitgeef aan

cosmetica. Soms durf ik niet eens op mijn

creditcardafschrift te kijken. Ik ben gek op

mooie verpakkingen en vind het heerlijk om

thuis uitgebreid de gebruiksaanwijzing te lezen

en een product uit te proberen.” 

Mannencosmetica?

“Ik heb er niks op tegen, maar ik ken geen

heteromannen die het willen gebruiken.

Waarschijnlijk is het ook een generatieding.

Jonge mannen kopen net zo makkelijk een

gezichtscrème of conditioner als vrouwen. Mijn

man is zeventien jaar ouder en gelooft nog heilig

in water en zeep.”

Harsen, scheren of epileren?

“Mijn benen en bikinilijn zijn gelaserd, daar heb

ik dus geen omkijken naar. Wel laat ik regel-

matig mijn wenkbrauwen epileren. Ik ga liever

nooit meer naar de kapper dan dat ik mijn

bezoekjes aan de eyebrow queen of London

laat schieten.”

Mooiste stukje lijf?

“Ik ben dankbaar voor mijn smalle taille.”

Lelijkste stukje lijf?

“Daar komen meerdere plekken voor in aanmer-

kingen, maar het lijkt me verstandig om die voor

me te houden. Ten eerste wil ik er niet de aan-

dacht op vestigen en ten tweede denk ik dat

hoe meer ik erover praat, hoe onzekerder ik

erover word.” 

Wat trek je aan als je indruk wilt maken?

“Geen nieuwe kleding maar een all time favori-

te. Een van mijn jurken van Vivienne Westwood

bijvoorbeeld. Haar kleding heeft een maffe

touch die ik heel aantrekkelijk vind.” 

Dieettip?

“Er is er niet één die ik zelf in praktijk breng.”

Wanneer was je intens gelukkig?

“Toen ik thuiskwam uit het ziekenhuis na de

geboorte van mijn tweede kind. Ik kon niet

wachten om te zien hoen mijn dochter zou

reageren op haar nieuwe babybroertje.” 

Plastische chirurgie?

“Ik zou graag iets aan mijn handen laten doen.

Ze zien eruit alsof ze iets te vaak vloeren hebben

geboend. Op mijn veertiende adviseerde mijn

vader me handschoenen te dragen bij de

afwas. Hij verzekerde me dat ik er anders later

spijt van zou krijgen. Hij had gelijk.” 

Wat doe je om te relaxen?

“Lezen of koken.” 

Waar ben je trots op?

“Op het overwinnen van mijn extreme verlegen-

heid.” �
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‘MIJN VADER HAD GELIJK. 
IK HAD KEUKENHANDSCHOENEN 
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LINDA.l121

TOT SLOT de beautyproducten van Nigella Lawson.
Van zondagse shampoo tot nachtcrème op de handen
Bumble and Bumble Sunday Shampoo “Voor een

wekelijkse intensieve reiniging.”

Coco van Chanel, eau de toilette “Veel zachter

dan het parfum.”

Laura Mercier Tinted Moisturizer “Verbergt kleine

onvolmaaktheden.”

Chanel Eye Shadow Compact “Subtiele tinten die

een mooie schaduw geven.” 

Mascara Helena Rubinstein, Generous “In

Engeland niet meer te koop, dus ik heb er in Nederland

meteen een paar ingeslagen.”

By Terry, lipgloss “Geen kleur maar glans.”

La Prairie Body Cream “Heerlijk, maar ik ben te lui

om elke dag te smeren.” 

Estée Lauder Advanced Night Repair “Smeer ik

ook op mijn handen.”

beautyPRAAT

Naam NIGELLA LUCY

LAWSON

Geboren 6 JANUARI

1960 IN HARTJE LONDEN

Dochter VAN NIGEL

LAWSON, MINISTER VAN

FINANCIËN ONDER

MARGARET THATCHER

Bekend ALS KOK,

SCHRIJFSTER EN 

TV-PERSOONLIJKHEID

Moeder VAN COSIMA

(14) EN BRUNO (11)

Verloor IN 2001 HAAR

EERSTE ECHTGENOOT

AAN KEELKANKER

Hertrouwde IN 2003

MET MULTIMILJONAIR EN

KUNSTVERZAMELAAR

CHARLES SAATCHI

Is CULINAIR REDACTEUR

VAN VOGUE

Heeft COLUMNS IN

OBSERVER EN TIMES

MAGAZINE

Presenteert EEN

KOOKPROGRAMMA BIJ

CHANNEL FOUR

Boeken HOW TO EAT,

NIGELLA BITES, HOW TO

BE A DOMESTIC

GODDESS, FOREVER

SUMMER, FEAST EN

NIGELLA EXPRESS
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