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Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker 
eten houdt, is inmiddels bekend. 
Vele restaurants in de regio 
haalden hem al in huis. Dat kunt 
u nu ook, want de komende 
maanden breidt Patrick zijn 
werkterrein uit naar ùw keuken. 
Om uw favoriete recepten en 
gerechten te proeven, uw kook-
tips te noteren en daarover te 
schrijven in de krant. Dat levert 
ongetwijfeld leuke verhalen op 
en beslist ook een aantal heer-
lijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal 
dan Hesse in huis, en meld u aan 
op hesse@degroenevenen.nl 

Hesse haalt Emko in huis

‘Een gezonde ziel woont niet 
graag in een te droog lichaam’
Patrick Hesse heeft een variant bedacht op zijn nieuwe rubriek Haal Hesse in Huis:  deze week laat hij thuis 
sushi bezorgen door het vorige maand gestarte bedrijf van de Mijdrechtse Emily Koedam: EMKO Sushi.

‘Een gezonde ziel woont niet graag 
in een te droog lichaam’. Als we 
op de Japanse tour gaan dan maar 
meteen een op het lijf geschreven 
Haiku. Ik sta inmiddels bekend als 
een echte carnivoor, maar wat de 
meeste mensen niet van mij weten 
is dat een van de dingen waar je 
mij 's nachts wakker voor kunt 
maken eigenlijk rauwe vis is. Ik 
ben namelijk verzot op sushi. Ik zou 

dit dagelijks kunnen eten. Komt 
het dan even goed uit dat de jonge, 
charmante onderneemster Emily 
Koedam op het briljante, maar 
even zo simpele idee kwam een 
sushi bezorgdienst te starten met 
dagverse, zelfgemaakte sushi. Mijn 
nieuwsgierigheid was onmiddellijk 
gewekt en toen ik in de gemeente 
overal die opvallend strakke 
reclameborden langs de kant van 
de weg zag, kon ik mezelf niet 
meer bedwingen. Na wat wikken 
en wegen tijdens het bezoek aan de 
website van Emko, www.emko-
sushi.nl, besloot ik contact op te 
nemen met Emily en mijn bestelling 
telefonisch door te geven (0297-
284141). Op de website las ik dat 
Emko's sushi –zoals het hoort– vrij 
is van conserveringsmiddelen en 
dat er geen kleur- of smaakstoffen 
zijn toegevoegd. Emko bezorgt van 
donderdag tot zondag tussen 17.00 
en 21.30 vanaf een bestelling vanaf 
€15,00 binnen De Ronde Venen 
gratis en als u net buiten dit gebied 
woont, wordt er € 2,50 extra in 
rekening gebracht. Dit lijkt me al-
leszins redelijk. 

Klokslag 18.00 uur wordt er op 
het afgesproken tijdstip aange-
beld (chapeau!) Een vriendelijke 
jongedame in een fraai bestickerde, 
representatieve, kekke Smart levert 
een paar witte papieren tassen af. 
Ik pak alles uit en kan niet anders 
zeggen dan dit er allemaal heel 
verzorgd uit ziet, compleet met 
servetjes, keurig verpakt, twee 
sfeerverhogende Japanse biertjes 
en heel attent: twee mini rolletjes 
King pepermunt. Ik zie de Uramaki 
onder andere met tonijn, komkom-
mer, avocado en lente-ui en de 
Futomaki met ijsbergsla, zalm, 

cream cheese en avocado. Ook is 
er een overheerlijke Nigiri tonijn, 
zalm, garnaal en omelet. Er is een 
apart bakje met wat warme hapjes, 
waaronder dimsum kip en dimsum 
rundvlees. Het water loopt mij al 
in de mond. Snel tafel dekken en 
aan de slag. Voor mij valt en staat 
de kwaliteit van de sushi met de 
versheid en de smaak van de rauwe 
tonijn, want, zo heb ik me laten 
vertellen: het is niet heel moeilijk 
om sushi te maken, maar de juiste 
ingrediënten zijn van het grootste 
belang.

Het smaakt me allemaal opperbest 
en wat me opvalt is de krakend 
verse ijsbergsalade in de diverse 
hapjes; een aangename verrassing. 
En de tonijn? Supervers en erg 
smaakvol. Ik ben blij gestemd. In 
het verleden wilde ik nog wel een 
enkele keer sushi meenemen van 
een van 's lands grootste kruide-
niers. Niet echt iets mis mee, maar 
met deze bezorgdienst binnen onze 
gemeentegrenzen ben ik bang dat 
dit tot het verleden gaat behoren. 
Want ook de prijsstelling voor al dit 
lekkers is gewoon alleszins redelijk 
te noemen. De Nigiri tussen de 
€1,25 en de €1,75 per stuk. De 
Uramaki tussen de €2,00 en de 
€ 2,75 per twee. De Futomaki tus-
sen de € 2,00 en de €2,50 per twee 
stuks. En de Hosomaki tussen de 
€1,50 en de € 2,00 per twee stuks. 
Ook kunt warme hapjes bestellen, 
Haagen-Dazs desserts, diverse 
dranken en zelfs sigaretten. Ook is 
het mogelijk Emko in te zetten voor 
feesten en partijen.
 
Je krijgt altijd maar één kans voor 
de eerste indruk. Die heeft Emko 
in mijn geval met beide handen 

aangepakt en het heeft mij niet 
teleurgesteld. Ik vind het stoer en 
dapper dat er jonge mensen zijn, 
die in deze tijd hun nek uitsteken 
en een eigen bedrijf starten en 
helemaal als het goed doen. Als ik 
u was, zou ik zeker Emko Sushi een 
kans geven en misschien wordt u 
net wel net zo als ik een vaste klant 
van deze sushi bezorgdienst.  

EMKOSushi
Tel: 0297 284141
www.emkosushi.nl 
Donderdag tot en met zondag van 
17.00 uur tot 21.30 uur
Vanaf €15,- gratis bezorgd in 
De Ronde Venen.*
*Buiten De Ronde Venen €2,50 
extra.


