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Eet

We zijn onlangs verhuisd naar een 

gloednieuw pand in IJsselmuiden. Vol met 

geavanceerde keukenapparatuur waarmee 

onze koks vol enthousiasme en passie aan de 

slag kunnen. Ons team bestaat inmiddels uit 

meer dan honderd bevlogen medewerkers. 

Dagelijks komen er karrevrachten met 

heerlijke verse ingrediënten het pand in.  

Ik sta er zelf soms nog steeds verbaasd naar 

te kijken als ik al die koks bezig zie in onze 

nieuwe keukens met al die prachtige verse 

producten. Vakmanschap en streven naar 

perfectie gaan hier hand in hand met de 

dynamiek van de keuken, enorm genieten!  

Voedsel niet als wegwerpartikel,  

maar als iets dat je moet  bewonderen  

en koesteren als een waardevol geschenk  

van een dierbare. Zo hebben mijn ouders mij 

altijd geleerd om met voedsel om te gaan

En die liefde voor voedsel gaat ver terug. Sinds 1830 is de naam 

Van Marle verbonden met verse en eerlijke producten. Eerst door 

het telen van aardappelen en groenten, daarna met de verkoop 

ervan en nu maken we er de lekkerste gerechten mee voor onze 

maaltijdservice en catering.

Met dit magazine wil ik u een kijkje 

geven in onze keuken. Hoe wij van 

boer tot bord een eerlijke en verse 

maaltijd bij u thuis brengen. Even 

opwarmen en genieten maar.

- Johan van Marle  

 
smakelijk

viscurry met rijst

Eet
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Als ’s morgensvroeg de 

vers geoogste prei wordt 

binnengebracht, taat chefkok 

Jesse en zijn team van koks al 

met het mes in de aanslag om 

te beginnen. “We gaan hier twee 

maaltijden mee bereiden: een 

ravioli met prei en spek en we 

bereiden een prei met room, 

aardappeltjes en karbonade”, 

zegt Jesse verlekkerd. 

 

Chefkok Jesse  
kookt alles vers

Uitgekookt is 

mijn passie en kun 

je terug vinden in 

onze gerechten

in de keuken
76



Hoe houd je in deze enorme 
keuken, koken toch 
ambachtelijk?
“Kijk maar eens goed om je heen. 

Zie jij veel pakjes en kant-en-klare 

ingrediënten staan? Wij koken vers. We 

koken alles uit de basis en dat maakt 

het ambachtelijk. Ik denk dat de mensen 

thuis dat ook wel proeven.”

Waar komen al die 
verschillende ingrediënten 
vandaan?
“We werken met een stuk of tien 

telers en enkele gekwalificeerde 

leveranciers van vis en vlees. De telers 

komen voornamelijk uit de streek. Die 

leveren ons die verse oer-hollandse 

bonen, witlof, komkommer, tomaten en 

bijvoorbeeld aardbeien vandaan. Deze 

gewassen worden praktisch om de hoek 

geteeld en geoogst.”

Zojuist kwamen de prei binnen, 
wanneer liggen die dan op mijn 
bord?
“Juist omdat de telers zo dichtbij zitten 

en de afstand tot onze keuken kort is, 

kunnen wij er vlak na het oogsten al 

mee aan de slag. Deze prei ligt morgen 

op je bord.”

Ik zie daar toch een pakje 
staan. Volgens mij is het 
groentebouillon?
“Dat is inderdaad groentebouillon. Uit 

een pakje. Deze hebben we zelf met de 

leverancier ontwikkeld om de bouillon 

zoveel mogelijk allergenenvrij en 

zoutarm te houden. We weten dus exact 

wat er in zit.”

Hoe stel je met al die variatie 
dan gerechten en menu’s 
samen?
“Ten eerste volgen we de seizoenen 

want we zijn afhankelijk van de verse 

oogst van onze telers. Met een klein 

team, waaronder een diëtist, stellen we 

nieuwe gerechten samen. 

Elke week staan ruim twintig nieuwe 

maaltijden op het menu. Die testen we 

op smaak en voedingswaarde. Naast 

de klassiekers als een sukadelapje is het 

elke keer weer de uitdaging om er iets 

lekkers, gezonds en verrassends van 

te maken.”

Met die keur aan verse 
ingrediënten, wat is dan je 
favoriete seizoen?
“Zelf ben ik dol op het voorjaar. Al die 

verse voorjaarsgroente als rabarber, 

bosbeen, asperges, raapsteeltjes, jonge 

andijvie. Heerlijk. Daarna komen nog de 

nieuwe aardappels”

Waar moet een gerecht aan 
voldoen wil het het weekmenu 
halen?
“Er moet in elk geval minimaal 200 

gram verse groente in de maaltijd zitten. 

Daarnaast gebruiken we weinig zout. 

Teveel zout is ongezond en ik vind 

het een smaakbederver. Er zijn zoveel 

lekkere kruiden te gebruiken.” 

Ooit in een restaurant willen 
koken?
“Een restaurant bedient een heel andere 

doelgroep. Het geeft mij heel veel 

voldoening om voor zoveel mensen 

een lekkere maaltijd te bereiden die het 

zelf niet kunnen of daar geen tijd voor 

hebben. Als door mijn kookkunsten al 

die mensen langer en gezonder van 

hun oude dag of hun vrije tijd kunnen 

genieten, dan ben ik een blij man.”

En dan jullie geheim. Hoe blijft 
het zo smaakvol als ik de 
maaltijd later thuis opwarm?
“Dat is geen geheim hoor. Bij het koken 

houden we er al rekening mee dat 

de maaltijden thuis opnieuw worden 

opgewarmd. Nadat het gerecht is 

bereid, gaat het vrijwel direct een grote 

koeling in. Daar wordt de temperatuur 

heel snel naar iets boven het vriespunt 

gebracht. Vervolgens maken we de 

maaltijdbakjes mooi op en deze sealen 

we. Daarna blijft alles goed gekoeld tot 

de maaltijden een paar uur later worden 

thuisbezorgd. Als je de maaltijd dan 

thuis opwarmt, smaakt het nog beter 

dan dat wij het een paar uur eerder 

hebben bereid.” ●
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Koken is niet voor iedereen een favoriete 

bezigheid. Eten vinden we lekker, maar 

zelf in de keuken staan is niet voor 

iedereen leuk of mogelijk. Neem Joop 
Snel (83). Sinds hij drie jaar geleden 

alleen kwam te staan, werd de dagelijkse 

maaltijd een probleem. “Voordat 

ik Uitgekookt ontdekte, warmde ik 

bijvoorbeeld ‘s avonds een blik bonen 

op in de magnetron. Niks lekkers aan 

en ook niet heel gezond. Soms at ik 

helemaal geen warme maaltijd.”

“Ruim zestig jaar was ik samen met 

mijn Hermien. Zij kookte altijd. Dat is 

voor mijn generatie heel normaal. Ik ken 

niet veel mannen die koken eigenlijk. 

Het wegvallen van mijn vrouw was dan 

ook een enorme omschakeling. Ik had 

daar erg veel moeite mee, waardoor er 

nauwelijks meer iets gezonds op tafel 

stond. Ik voelde me ook meer ziek in die 

periode.

Weer 
genieten 

van mijn  
avondeten

Je proeft dat er aandacht aan  

de maaltijden is besteed.  

Net zoals mijn vrouw dat deed

Geen diepvriesdingen
Mijn dochter kookte als ze tijd had. Dat 

voelde niet altijd goed, omdat ik niet 

teveel afhankelijk van haar wil zijn. Zelf 

kocht ik nog een tijdje van die bevroren 

kant-en-klaar maaltijden aanzetten. De 

diepvries lag er vol mee. Bot gezegd: 

ik vond ze niet te eten. Vaak ook erg 

zout, terwijl ik juist moet minderen met 

zout. Mijn vrouw hield daar altijd goed 

rekening mee en kookte bijna altijd vers, 

met groenten van de markt. Dat was ik 

dus gewend. 

 

 

Toen ik Uitgekookt ontdekte, bleek 

dat echt een uitkomst. Ik vind deze 

maaltijden oprecht lekker. Bovendien 

zijn ze heel betaalbaar en er zitten 

veel verse groenten in. Er is aandacht 

aanbesteed. Bovendien zijn de 

maaltijden zoutarm en opwarmen lukt 

me nog wel (lacht). Ik bestel nu zo’n 

vier maaltijden per week en eet meestal 

twee keer per week bij mijn kinderen. 

Soms haal ik een visje op de markt of 

iets ongezonds bij de snackbar om de 

hoek.

Koffie met de bezorger
Elke dinsdag staat de bezorger voor 

de deur. Bezorgster moet ik eigenlijk 

zeggen. Ze heet Jolanda. Een heel 

aardige vrouw die me altijd helpt met 

het invullen van de bestellijst voor de 

volgende week. Ik ben niet zo handig 

met internet. Laatst nam ze een Zweeds 

puzzelboekje voor me mee. Ze weet 

dat ik die leuk vind. Zo attent. Als ze tijd 

heeft drinkt ze soms snel een bakkie 

met me.

Studio Sport
Sinds kort bestelt mijn buurman ook 

zijn maaltijden bij Uitgekookt. Op 

zondag eten we dan samen en kijken 

we na Studio Sport samen naar Heel 

Holland Bakt. Taarten hebben ze niet 

bij Uitgekookt, dus die moeten we zelf 

maar leren bakken.”
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Vandaag geoogst,  
morgen op uw bord

Sinds 1830 staat de naam Van Marle 

al voor generaties lang vers en eerlijk 

voedsel. Johan van Marle, eigenaar en 

chefkok bij Uitgekookt Maaltijdservice, 

is opgegroeid met een passie voor verse 

groentes. De maaltijden van Uitgekookt 

zijn dan ook altijd vers en kunnen op een 

makkelijke manier worden verwarmd. 

Bovendien zijn ze betaalbaar, gezond en 

lekker van smaak.

Lokale telers en 
direct verwerkt

Om smaak en vitamines van de 

maaltijden goed te houden, komen de 

ingrediënten veelal van lokale telers en 

worden deze vrijwel direct verwerkt en 

verpakt. Zo houden we de belasting 

voor het milieu laag en krijgt u krijgt 

u verse en gezonde groenten binnen. 

Bij ons zijn de boontjes dus lekker 

knapperig, zoals het hoort.

Dagelijkse portie 
gezonde en verse 
voeding

Bij bezorgmaaltijden denkt men al 

snel aan een gaarkeuken. Uitgekookt 

bewijst dat het ook anders kan. 

Bij ons hebben goede smaak en 

verse ingrediënten wél de hoogste 

prioriteit. Daarnaast zijn onze prijzen 

concurrerend in de markt. Omdat 

onze maaltijden wél vers en lekker zijn, 

krijgen onze klanten hun dagelijkse 

portie gezonde voeding binnen.  

Dat houdt ze vitaal en langer gezond.

In het voorjaar 
asperges, in de 

herfst een stamppot

Omdat groenten vers moeten zijn, 

staan er bij Uitgekookt uitsluitend 

seizoensgerechten op het menu.  

In het voorjaar staat er bijvoorbeeld 

een een aspergeschotel met beenham 

en hollandaisesaus op het weekmenu 

en in de koudere maanden een hachee 

met stoofpeertjes.

Geen conserverings- 
middelen en koelverse 
bezorging

Onze maaltijden bevatten geen 

conserveringsmiddelen, geur, kleur-  

en smaakstoffen. Dat betekent dat u 

de maaltijden in de koelkast maximaal 

5 dagen kunt bewaren. Tijdens het 

transport vervoeren wij de maaltijden 

altijd koelvers, zodat deze zo vers 

mogelijk bij u worden geleverd.

vandaag 
geoogst is 
morgen op 
uw bord.

Koken met 100% verse 
groenten, een genot 
voor onze koks
In onze hypermoderne keuken staat een 

team van koks dagelijks met erg veel 

plezier de verse groente te bereiden. 

Kwaliteits maaltijden bereiden met 

verse groenten van telers die jezelf kent, 

maakt koken een genot. Wij kunnen 

met trots zeggen: “vandaag geoogst is 

morgen op uw bord.”
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Hallo, ik ben Laura, diëtist bij Uitgekookt 

maaltijdservice. Bij een diëtist denkt 

u waarschijnlijk al snel aan afvallen. 

Gewichtsbeheersing is één kant van 

mijn vak. Bij Uitgekookt focus ik me 

op gezond en gebalanceerde voeding 

voor onze klanten. Met mijn kennis over 

voeding, nutriënten en het lichaam 

optimaliseer ik samen met de koks 

bestaande en nieuwe gerechten. Ook 

stel ik elke week de menu’s samen. Een 

goede variatie is daarbij mijn 

belangrijkste uitgangspunt.  

Gevarieerd eten is niet alleen lekker, 

het is ook nog eens gezonder. Want 

hoe meer variatie hoe minder kans 

op tekorten. Zelfs kleur speelt daarin 

een rol. Hoe rijker uw bord kleurt met 

verschillende groentes, hoe kleiner de 

kans op tekorten.

Afwisseling
Zelf hou ik ook wel van een goede 

afwisseling. Ik vind het leuk om nieuwe 

recepten uit te proberen en dat levert 

soms ook weer inspiratie op voor 

de maaltijden van Uitgekookt. Één 

van mijn favoriete maaltijden staat 

ook regelmatig bij Uitgekookt op het 

menu: de Oosterse gemarineerde zalm, 

rijstschotel met verse groenten. Moet u 

echt ook eens proberen.

Waar loopt bij u het water bij in de 

mond? Zowel mensen, zoveel smaken. 

Met al die verschillende voorkeuren, 

dieetwensen en allergieën probeer ik 

samen met de koks zoveel mogelijk 

rekening te houden. Dat is soms nog 

best ingewikkeld. 

Diëtist  
Laura
Diëtist  
Laura

Rijke variatie in kleur  
en smaak is gezonder

De vier seizoenen
Helemaal omdat de verschillende 

seizoenen ook erg belangrijke zijn in de 

keuzes die we maken. Sowieso staan 

er wekelijks maaltijden met vlees en 

vis en vegetarische gerechten op het 

menu. Daarnaast wisselen we af met 

aardappelen, rijst en pasta en met een 

rijke variatie aan seizoensgroenten. De 

gerechten brengen we heerlijk op smaak 

met de vele kruiden en specerijen. Dat 

maakt mijn werk erg leuk. Puzzelen met 

al die lekkere ingrediënten.

Sociaal en chocolade
Daarnaast houd ikzelf ook ontzettend 

veel van eten. Het is iets waar ik graag 

alle tijd voor neem. Lang tafelen met 

vrienden in het weekend. Eten vind 

ik iets sociaals waar ik echt van wil 

genieten. Niet altijd even gezond, maar 

voor chocolade mag je me diep in de 

nacht altijd wakker maken. Wat vind ik 

dat heerlijk. Om nog maar te zwijgen 

over de (chocolade)toetjes. Als er bij 

Uitgekookt nieuwe toetjes geproefd 

moeten worden, sta ik altijd vooraan.

Logo’s zout- en vetarm  
In Nederland wordt over het algemeen 

te zout en te vet gegeten en 

bevatten maaltijden te weinig vezels. 

Dat kan voor sommigen serieuze 

gezondheidsklachten opleveren. Wij 

besteden dan ook veel aandacht om 

u goed te informeren over de zout- en 

vetarme maaltijden. Op de website 

en op het bestelformulier herkent u 

deze aan verschillende logo’s. Ziet 

u het vetarm logo dan weet u dat er 

maximaal 3 gram vet per 100 gram 

in zit. Het zoutarm logo wijst op 

maximaal 0,3 gram zout  

per 100 gram.

Mannen en vrouwen boven de  

70 hebben dagelijks respectievelijk 900 

en 700 gram vitamine A nodig. Die vind 

je in verse groente en fruit. In verse vis, 

makreel, forel of zalm, zit veel vitamine D. 

Dagelijkse portie gezonde  
En verse voeding
Bij bezorgmaaltijden denkt men al snel 

aan een gaarkeuken. Uitgekookt bewijst 

dat het ook anders kan. Bij ons hebben 

goede smaak en verse ingrediënten 

wél de hoogste prioriteit. Daarnaast 

zijn onze prijzen concurrerend in de 

markt. Omdat onze maaltijden wél vers 

en lekker zijn, krijgen onze klanten hun 

dagelijkse portie gezonde voeding 

binnen. Dat houdt ze vitaal en langer 

gezond.

1514



Zoals u het hebben wil 
Joost: “Dat is wat mijn werk zo leuk maakt. 

Bij de één maak ik een praatje en zet ik 

de maaltijden in de koelkast, of ik help 

met het invullen van de bestellijst voor de 

volgende levering, bij de ander geef ik de 

doos gewoon af of zet hem voor deur als 

we dat zo hebben afgesproken. Net hoe 

je het hebben wil. Het is soms wel even 

schipperen met de tijd. Want net zo graag 

als dat ik alle aandacht heb voor al mijn 

klanten, net zo heb ik stiptheid hoog in 

het vaandel. Mensen rekenen wel op je. 

Stiptheid en persoonlijk contact, dat schept 

een goede vertrouwensband tussen de 

klant en mij. 

Die ruimte krijgen we gelukkig ook bij 

Uitgekookt. Bij het inplannen van de 

routes wordt er altijd een ruime marge 

aangehouden. Dat maakt dat ik dit de leukst 

denkbare baan vind. Het is gezellig en mijn 

werk wordt enorm gewaardeerd. Je komt 

natuurlijk ook wat lekkers brengen, een 

eerste levensbehoefte, een goed en eerlijk 

product. Daar ben ik trots op.” 

Persoonlijke bezorging  
is de kers op de taart
Het is donderdagochtend rond de klok van 

tien, het vaste bezorgmoment van haar vier 

verse Uitgekookt maaltijden. Mevrouw Van 

der Hoeven ziet vanaf haar bank bezorger 

Joost al aankomen. “Hoe gaat het met je 

kat, die vorige week was weggelopen?”, 

vraagt ze aan de deur, terwijl Joost haar 

de groene goed gevulde Uitgekookt 

bezorgdoos overhandigt. “Die is gelukkig 

weer terug”, lacht Joost. “Is het met uw 

man al weer wat beter?”, informeert hij.

De persoonlijke bezorging van Uitgekookt 

is ook écht persoonlijk. Dat komt omdat 

bezorgers tweemaal per week op een vaste 

route maaltijden bezorgen. Zij kennen 

hun klanten en proberen zoveel mogelijk 

rekening te houden met hun specifieke 

afleverwensen. 

Vertrouwd 
met vaste 
bezorger

Uitgekookt bezorgers: 
    al jarenlang een  
 vertrouwd gezicht

 Lekkerbekje met g
roe

nte

Lasagne pomodori met paddestoelen
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‘Bezorger Joost: 
Zal ik het even voor u 
in de koelkast zetten?’

Voor mevrouw Van der Hoeven is 

vooral het gemak van de Uitgekookt 

Maaltijdservice groot. “Al vier jaar op rij 

bestel ik drie maaltijden in de week. En 

op dinsdag, dat is mijn vaste bezorgdag, 

denk ik fijn, vandaag hoef ik even niet te 

koken. Het scheelt trouwens ook enorm 

in boodschappen doen. Het is namelijk 

ontzettend makkelijk en bovendien erg 

lekker. Ik kan maaltijden bestellen die ik 

anders zelf niet kook. Twintig maaltijden 

kun je kiezen, dan zit er altijd wel iets bij.” 

Bezorger Joost stapt weer met plezier 

in zijn auto om zijn ronde te rijden. “Je 

komt iets lekkers brengen, maakt een 

praatje, helpt mensen af en toe. Daar doe 

ik klanten en mezelf een groot plezier mee. 

En elke vrijdag eet ikzelf met mijn vrouw 

ook Uitgekookt. Lekker makkelijk en een 

stuk gezonder dan pizza.” ●

Wie  Dhr. J.T. Peters

Leeftijd  62 jaar

Woonplaats Utrecht

Klant sinds  2017

Favoriete maaltijd  

Karbonade met zoete 

aardappel en mierikswortel

Waarom  

De karbonade is lekker mals 

en niet zo gortdroog zoals je 

hem soms krijgt opgediend. 

De combinatie van het zachte 

zoet van de aardappel en 

de scherpe smaak van de 

mierikswortel vind ik echt 

magisch.

GROOT 
GEMAK

KWESTIE VAN SMAAK

Karbonade met zoete aardappel
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We zijn erg kritisch op de kwaliteit van 

de producten voor onze maaltijden. 

De verse groenten, vlees en vis komen 

alleen van de beste leveranciers. 

Leveranciers waar we echt trots op zijn 

dat we met ze mogen samenwerken

Neem bijvoorbeeld ERF-1, waar de 

familie Bruins ons echte boerderij zuivel 

van eigen koeien levert. Dat zijn echt 

boeren met oog voor de natuur. Van de 

weidevogels in de lucht, de koeien op het 

land en de wormen in de bodem.  

Een heerlijk en gezond product.

Trots op onze
Leveranciers
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In één van de grootste tuinbouwgebieden in 

Nederland, de Koekoekspolder bij IJsselmuiden, 

telen Peter en Paula Hollander de Florine. Een zeer 

smaakvolle, grote vlezige sperzieboon uit de kas. 

De delicate boon wordt met de hand geoogst en 

is door de beschermde teelt zacht en smaakvol. 

Vergelijk het met de eerste verse asperges van de 

Hollandse velden, of met zongerijpte aardbeien.  

Een boon voor fijnproevers.

Oog voor de rijpheid

Op de tuinderij De Echte Hollander 

oogsten doordeweeks drie personen 

en in het weekend zijn dat er zo’n 

vijftien. Het is handwerk en er hangen 

zoveel bonen dat je de hele dag druk 

kan zijn in een pad van 75 meter.  

Dat oogstwerk kan alleen worden 

gedaan met goed opgeleid personeel.  

Het oogstmoment wordt per peul 

met zorg gekozen. Alleen door op het 

juiste moment te oogsten blijven de 

lange bonen fris en stevig en zijn ze 

de volgende dag nog net zo smaakvol 

als ze in de keuken worden bereid. 

Het bonenras Florine is niet meer in 

de handel. Peter teelt samen met zijn 

vrouw Paula de bonen in een 6.000 m2 

kas en selecteert zelf de zaden voor het 

volgend seizoen. Een goede selectie 

maken is arbeidsintensief en vraagt veel 

vakkennis. Platte bonen, taaie draden, 

die zijn ongeschikt voor de teelt. Het 

resultaat van de liefde en aandacht van 

de Hollanders voor de Florine laat zich 

eenvoudig zien. De planten klimmen 

snel en lenig omhoog, hebben een 

mooie bloei en de peulen die daaruit 

groeien voelen zacht en vlezig en 

hebben een onbeschrijfelijke smaak.

Oogst je een boon te vroeg, dan is het  
een slap ding. Oogst je te laat dan smaakt 

hij niet meer. Oogsten vraagt veel kennis 
en daarom is een boon duur.

‘ FLORINE’
DE LANGE PEUL  
MET KARAKTER
 Een ongekend lekkere groente   
    uit Hollandse kas
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