
OVER JURINO IGNACIO

OVER ANTILLIAANS-ETEN.NL

ONZE DEMOGRAFIE

Geboren: 26 september 1981, te Willemstad - Curaçao

Gehuwd met Linda en vader van 3 kinderen (2005, 2009 & 2012)

Jurino verhuisde naar Nederland in het jaar 2000. Na het volgen van de 

kunstacademie ging hij op zoek naar zijn ‘roots’. 

Het vinden van Antilliaanse recepten of kookboeken was niet makkelijk. 

Daarom besloot hij de recepten zelf te documenteren. Eerst online en later 

op papier. Inmiddels zijn er in  jaar meer dan 30.000 kookboeken verkocht. 

In 2012 startte Jurino met de website Antilliaans-Eten.nl, om zo de 

recepten uit de keuken van Aruba, Bonaire en Curaçao vast te 

leggen. Inmiddels is de website met 200.000 maandelijkse bezoekers 
uitgegroeid tot de grootste online community voor liefhebbers van de 

Antilliaanse keuken.

Op Antilliaans-Eten.nl zijn recepten uit de complete Antilliaanse 

keuken te vinden; van gebak tot snacks en van hoofdgerechten tot 

kerstspecials, snoepgoed en cocktails.

De website is een compleet naslagwerk van de vele familierecepten 

die Jurino de afgelopen jaren onderzocht. Door middel van onderzoek 

en input van lezers blijven de site en de recepten zich vernieuwen.

Antilliaans-Eten.nl en de bijbehorende social media accounts worden 

vooral bezocht door vrouwen (83%) in de leeftijdscategorie 25-44 jaar. 

Onze grootste groep lezers woont in Nederland (88%). Van deze 

bezoekers heeft ongeveer 40% een Antilliaanse afkomst, is 50% 

autochtoon en heeft 10% een andere achtergrond. 

Met 24% van de bezoekers staat de stad Rotterdam op #1, gevolgd door 

Amsterdam (14%) en Den Haag (8%). 

200K/MAAND 108.000+ 27.800+ 9.800+ 11.000+



ONZE KOOKBOEKEN

BESCHIKBAARHEID

EERDERE SAMENWERKINGEN

Op 1 december 2015 verscheen ons boek ‘Nos Kushina Krioyo’ (De 

Antilliaanse keuken in 100 recepten) - ISBN-nummer: 9789082438208

Op 1 oktober 2016 verscheen ons tweede boek ‘Nos Kushina Moderno’ 

(Caribisch koken in de 21e eeuw) - ISBN-nummer: 9789082438215

Ons zoete bakboek 'Hé Dushi' kwam uit in oktober 2017. Hierin staan 
heerlijke, zoete recepten om indruk mee te maken. - ISBN-nummer: 
9789082438239

Als laatste verscheen in mei 2019 ons naslagwerk 'De Complete 
Antilliaanse Keuken'. In dit megadikke kookboek kun je echt álle 
Antilliaanse recepten vinden die we in de afgelopen jaren hebben 
verzameld; maar liefst 300 stuks! - ISBN-nummer: 9789082438246

De boeken zijn in Nederland verkrijgbaar via onze website 

via alle boekhandels die zijn aangesloten bij het C.B. Daarnaast zijn 
de boeken ook te koop in België en op de eilanden van de 
(voormalige) Nederlandse Antillen

Jurino is beschikbaar voor het geven van interviews, als spreker 

in radio- en televisieuitzendingen en voor het geven van 

workshops. Enkele van zijn kennisgebieden zijn: 

• Het bereiden van Antilliaanse gerechten, snacks en taarten

• De (eet)cultuur van de Nederlandse Antillen

• Het opbouwen van een online community

• De Afro-Amerkaanse keuken en haar geschiedenis

In het verleden hebben wij mogen samenwerken met onder andere:

Coolblue, Ministerie van Defensie, Bosch, HG, Antilliaans Dagblad, 
Voedingscentrum, Unidex, Vice magazine, Smulweb, Amigoe, 

TeleCuraçao, NTR Caribisch Netwerk, ROSEstories, Latin Magazine, 

Curaçao Liqueurs, Algemeen Dagblad, WNL (NPO2) en de Woonbond.

CONTACT INFORMATIE

U kunt ons bereiken via telefoon: +31-(0)614437307 of e-mail: info@jurinoignacio.nl 

Tevens kunt u contact met ons opnemen via de website: www.antilliaans-eten.nl en onze Facebook-

pagina: facebook.com/antilliaanseten

Via onze website vindt u informatie over eerder geplaatste publicaties, onze kookboeken en projecten.

Recepten en foto's in hoge resolutie zijn beschikbaar voor artikelen over antilliaans-eten.nl.

E-MAIL: info@jurinoignacio.nl /  TEL: 006-14437307  /  WEB: www.antilliaans-eten.nl  /  FB: facebook.com/antilliaanseten


