
Met liefde gekookt
gezond én lekker eten



Alle Nederlandse gezinnen
gezond én lekker eten

(en nog hartstikke makkelijk ook!)

Onze missie



“We gaan gewoon gezellig eten!” hoort elke ouder
zichzelf wel eens roepen. Nét iets te boos, nét iets te
gestrest. En juist helemaal niet gezellig maar een
typisch geval van slechte timing.

Het is de herkenbare klassieker in het doordeweekse
dagelijks leven: thuiskomen na een dag werk, crèche
en school is voor de meeste gezinnen gewoon geen
hoogtepunt.

Snel iets gezonds en lekkers moeten koken, ( ohja
boodschappen doen ook...), terwijl iedereen moe en
hongerig is. Het is geen feest.

Het probleem



De oplossing

Minimaal normen van voedingscentrum 
Zonder toevoegingen
Verantwoorde oorsprong van de ingrediënten
Ook speciaal voor kinderen (3- 8 jaar) ontwikkelde
gerechten

Restaurantwaardige recepten 
Bedacht en gemaakt door culinaire chefs
Vers gekookt - houdbaarheid + 3 dgn 

Thuis bezorgd en alleen even opwarmen!

Echt gezonde maaltijden

Echt lekker

Echt makkelijk 



Volwassen maaltijd       600g             € 11

Volwassen maaltijd       400g             € 7,50 

Kindermaaltijd               300g              € 5

Verkoop
Huidige afzet ruim 150 maaltijden per week
gemiddeld
Operatie verloopt soepel (Woocommerce website, 2
koks, bezorging door Eva met hulp van studenten)
Doel: Q4 2022 operationeel Break-even:

 rond 1000 maaltijden per week
De groei van de omzet: Apr-Aug was gemiddeld 45%
per maand

Bezorgen gestart september 2021

. 



"Meer tijd, minder stress en toch gezond."
Met zorg bereide gerechten, heerlijk,

afwisselend en gemakkelijk – een
aanrader

"Echt super lekker de gevulde paprika!
Vorige week voor het eerst besteld, was

ook al top. Ben fan! Heb besloten om
minder te gaan koken en dit vaker te

doen. Wat een genot!."
Wat een gemak en toch heerlijk en

gezond eten!

"Hele fijne maaltijdservice! Geweldig om
een tasje voor de deur te vinden met
vers en lekker eten dat je snel warm

kunt maken. Voor ons een fijne
uitvinding!"

"We hebben heel lekker gegeten via
Eva’s cookery. Gezonde, verse

maaltijden en makkelijk te bereiden.
Onze kinderen vonden de wrap heerlijk!"

Tijmen  /  Hilversum

Carlijn  /  Hilversum

Laura  /  Hilversum Philine  /  Hilversum

Luka  /  Hilversum

Michelle  /  Hilversum

Klantreviews



Concept gevalideerd,
 nu opschalen! 

Primaire markt: 12.000 gezinnen in Hilversum met
besteedbaar inkomen van minstens €45k per jaar.

Ouderen in Hilversum slaan ook aan, daarom nu ook
400grams porties.

Survival rate van 50% - blijvende klant (Q1+ Q2 2022)

Gemiddeld aantal maaltijden per bestelling: 3,4

Klanttevredenheid: Gemiddeld 4,7 (op schaal 5)
(Q1+Q2 2022)

130 recepten ontwikkeld, getest en verbeterd

Doelgroep: Gezinnen met kinderen in
Hilversum

Eerste maanden focus op kwaliteit: 



Eva Hoffmann - Founder & CEO
(Belangrijke rol gespeeld bij opstarten van Knab
en Knab Zakelijk, Picnic, en Funda in Business ) 
https://www.linkedin.com/in/evhoffmann/

Maudy Gobes-Kabal - Marketing
(Belangrijke rol gespeeld bij opstarten 
van Knab, Picnic en Action) 
 https://www.linkedin.com/in/maudykabal/

Lennart Warren - Performance chef 
(Sportvoedingskok voor selectie van Ajax en

gewerkt in meerdere culinaire restaurants)
Team


