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The Mayo Sisters is dat eigenwijze merk dat de schappen 

verovert met hun vegan en suikervrije mayo. Romig, 

friszuur en oh ja - proeft nog eens - was hij nu ook 

nog vegan? In tegenstelling tot wat je misschien zou 

denken bij dit stoere vegan mayo-merk, zijn de zussen 

Helen en Martine Hissink geen piepjonge vernieuwende 

ondernemers. Hoewel, wel vernieuwend, maar het 

piepjonge is er met 65 en 63 jaar misschien toch wel 

vanaf. Naast de mayo brachten ze dit jaar een vegetarisch 

kookboek uit. Neem een kijkje in hun eigen keuken!

The Mayo Sisters
het kookboek van

Helen: “Deze lasagne is echt een hit in onze 

 familie. Onder meer vanwege mijn zelfgemaak-

te basissaus. Deze sugo gebruik ik niet alleen 

voor de lasagne, maar ook voor mijn pasta 

puttanesca en hij is ideaal als saus op een 

pizza. Ik heb hem leren maken in een kook-

school in Sorrento. Daar draaide ik een week 

mee in de keuken waarbij we kookten voor zo’n 

dertig andere gasten. De chef daar heeft me 

ontzettend veel geleerd. In die keuken leerde 

ik de liefste vrouw uit Napels kennen, met haar 

maakte ik voor het eerst deze saus. Maak hem 

in de zomer ook eens met witte wijn. En zorg 

dat je meteen een heleboel saus maakt om in te 

vriezen, want hij komt altijd van pas.”

Lasagne verdure
HH

Bereidingstijd: ca. 4 uur

Ingrediënten voor 6 personen 
olie om in te bakken

3 courgettes in plakken van 0,5 cm dik

3 aubergines in plakken van 0,5 cm dik

1 l sugo di pomodoro zie recept hieronder

8 bollen mozzarella* à 125 g, in plakken van 0,5 cm dik

300 g parmezaan*

2 el gedroogde oregano

5 takjes basilicum alleen de blaadjes

400 g lasagnevellen all’uovo

evt. aluminiumfolie

Voor de sugo (ca. 2 l)
olijfolie

5 teentjes knoflook fijngehakt

2 el tomatenpuree

1 rode peper fijngehakt

2 takjes oregano alleen de blaadjes

5 blikken gepelde tomaten à 400 g

2 geroosterde rode paprika’s pot, uitgelekt  

en fijngehakt

½ el zout en versgemalen zwarte peper

100 ml rode wijn

*Wil je koken zonder vlees of vis én zonder 

dierlijk stremsel? Kies dan bij de parmezaan 

en mozzarella voor een vegetarische variant 

waarbij microbieel stremsel is gebruikt.

1 Verhit voor de sugo een scheut olijfolie in een 

grote pan en fruit er de knoflook, de tomatenpuree, 

de rode peper en de oregano op laag vuur ca. 

5 minuten in. Voeg de tomaten, de paprika en het 

zout toe en roer goed door. Giet de wijn erbij, breng 

aan de kook en laat de saus minstens 30 minuten 

zachtjes inkoken. Pureer het geheel met een 

staafmixer glad en laat nog eens ca. 2 uur inkoken, 

zonder deksel, op een zeer laag vuur tot de saus 

lekker is ingedikt. Let op, de saus moet alleen heel 

zachtjes pruttelen! Breng op smaak met versgemalen 

zwarte peper en eventueel meer zout. Voor dit recept 

heb je ongeveer de helft van de saus nodig. Vries de 

overige saus in diepvriesbakjes in, dat is handig voor 

later.

2 Verhit wat olie in een koekenpan en bak er  

de courgette en de aubergine in porties in tot ze bruin 

beginnen te worden maar nog een beetje stevig zijn. 

Laat de gebakken groenten uitlekken  

op keukenpapier en afkoelen.

3 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C  / 

hetelucht: 180°C). Pak een flinke ovenschaal. Vet de 

ovenschaal in met olijfolie en bedek de bodem met 

een laagje lasagnevellen. Schenk met een soeplepel 

een laagje sugo over de pastavellen en verdeel 

deze over de bodem. Bedek de saus met een laagje 

gebakken groenten en een laagje mozzarella. Strooi 

er flink wat parmezaan, wat blaadjes basilicum en 

wat gedroogde oregano over. Herhaal alle lagen nog 

2-3 keer tot de ovenschaal bijna helemaal gevuld 

is en de ingrediënten op zijn. Eindig met een laag 

mozzarella, geraspte parmezaan, basilicum en 

gedroogde oregano.

4 Doe de schaal, onafgedekt, in de oven en bak het 

geheel in ca. 30 minuten af. Let tussentijds op dat de 

bovenkant niet verbrandt en dek de schaal eventueel 

af met aluminiumfolie.  

De twee stoere zussen achter ‘The Mayo Sisters’ geven je  
een kijkje in hun eigen keuken.
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5 teentjes knoflook fijngehakt

2 el tomatenpuree

1 rode peper fijngehakt

2 takjes oregano alleen de blaadjes

5 blikken gepelde tomaten à 400 g

2 geroosterde rode paprika’s pot, uitgelekt  
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Aardappelpannenkoekjes  
met remouladesaus

H

Bereidingstijd: ca. 1 uur en 30 min.

Ingrediënten voor 4 personen 
2 kg vastkokende aardappels bijv. Nicola

2 grote witte uien 

2 eieren

1 teentje knoflook fijngehakt

1 bosje bieslook fijngehakt

5 el bloem

zout en peper

olie om in te bakken

handvol peterselieblaadjes fijngehakt

Voor de remouladesaus
1 el fijngesnipperde ui

2 el fijngesnipperde augurk

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 el fijngehakte kappertjes

4 el Original mayo The Mayo Sisters 

2 tl mosterd

1 el kwark of Griekse yoghurt

zout en peper

evt. citroensap

1 Meng voor de remouladesaus de ui met de 

augurk, de peterselie en de kappertjes door elkaar. 

Roer de mayonaise, de mosterd en de kwark of 

yoghurt erdoorheen tot een saus. Breng op smaak 

met zout, peper en eventueel wat citroensap. Zet 

de saus tot gebruik in de koelkast.

2 Schil de aardappels en pel de uien. Spoel de 

aardappels af en droog ze. Rasp de uien en de 

aardappels middel grof met een rasp of keuken-

machine. Doe het geraspte mengsel in een ver-

giet en laat goed uitlekken. Spoel het niet af, het 

zetmeel uit de aardappels zorgt namelijk straks 

voor de binding. Meng de rasp met de eieren, de 

knoflook, de bieslook, de bloem en een flinke snuf 

zout en peper. 

3 Verhit een laagje olie in een koekenpan met 

antiaan baklaag op middelhoog vuur. Leg drie 

hoopjes aardappelmengsel in de pan (2-3 el per 

pannenkoekje) en druk die zachtjes met een spatel 

plat. Bak de pannenkoekjes tot ze aan beide kanten 

goudbruin en krokant zijn. Haal ze uit de pan en 

laat uitlekken op keukenpapier. Bak op dezelfde 

manier meer pannenkoekjes tot het beslag op 

is. Voeg, indien nodig, meer olie toe aan de pan. 

Bestrooi de pannenkoekjes met wat peterselie en 

serveer ze met de remouladesaus. 

Bruschetta met wilde  
paddenstoelen 

H

Bereidingstijd: ca. 30 min.

Ingrediënten voor 2 personen 
1 el olijfolie 

klontje boter

1 sjalotje fijngesnipperd

1 teentje knoflook fijngehakt

150 g paddenstoelenmelange schoongemaakt  

en in grove stukken

3 takjes tijm

2 el witte wijn

4 sneeën lekker zuurdesembrood bijv. pain 

de campagne 

truffelmayo The Mayo Sisters

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 Verhit de olijfolie met de boter in een pan en 

bak er de sjalot, de knoflook, de paddenstoelen en 

de takjes tijm 4-5 minuten op hoog vuur in. Blus 

af met de witte wijn en laat hem inkoken. Neem 

van het vuur en laat afkoelen. Neem de takjes tijm 

eruit, pluk de blaadjes en roer ze door de padden-

stoelen.

2 Rooster het brood in een koekenpan of brood-

rooster. Bestrijk de sneetjes met de truffelmayo en 

verdeel er de paddenstoelen over. Maak af met de 

peterselie.

Helen: “Dit is Martines lievelingsrecept!” 

Martine: “Jaaa, deze aardappelpannenkoek-

jes had onze moeder in Zwitserland ontdekt. 

Als ik dan vroeg ‘wat eten we vanavond?’ 

en het waren deze aardappelpannenkoek-

jes, dan was de ‘joeperdepoepie’ niet van 

de lucht. Maar oordeel zelf, het is een heel 

gemakkelijk receptje.” Helen: “Ik heb altijd 

de neiging om recepten aan te passen en te 

experimenteren maar Martine maakt ze echt 

precies zoals we hem vroeger aten, zo komt 

de herinnering weer helemaal terug.”Helen: “Dit is mijn lievelings. De combi 

van padden stoelen en truffelmayo vind ik 

zó lekker. Truffel is echt een fantastisch 

product. Onze hele familie wordt gek als 

ik dit op tafel zet. Ik at truffel voor het 

eerst in Italië, echt al 25 jaar geleden. 

Toen was het heel exclusief, alleen in dure 

restaurants. Maar onze vakanties draai-

den altijd om eten, dus dat gaf niet. De 

wilde paddenstoelen hebben een mooie 

aardse smaak, geweldig op warme, grove 

bruschetta. Met een dot ijskoude mayo en 

verse peterselie - vergeet dat vooral niet, 

want dat maakt het ‘m.”

2726
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Aardappelpannenkoekjes  
met remouladesaus
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Bereidingstijd: ca. 1 uur en 30 min.

Ingrediënten voor 4 personen 
2 kg vastkokende aardappels bijv. Nicola

2 grote witte uien 

2 eieren

1 teentje knoflook fijngehakt

1 bosje bieslook fijngehakt

5 el bloem

zout en peper

olie om in te bakken

handvol peterselieblaadjes fijngehakt

Voor de remouladesaus
1 el fijngesnipperde ui

2 el fijngesnipperde augurk

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 el fijngehakte kappertjes

4 el Original mayo The Mayo Sisters 

2 tl mosterd

1 el kwark of Griekse yoghurt

zout en peper

evt. citroensap

1 Meng voor de remouladesaus de ui met de 

augurk, de peterselie en de kappertjes door elkaar. 

Roer de mayonaise, de mosterd en de kwark of 

yoghurt erdoorheen tot een saus. Breng op smaak 

met zout, peper en eventueel wat citroensap. Zet 

de saus tot gebruik in de koelkast.

2 Schil de aardappels en pel de uien. Spoel de 

aardappels af en droog ze. Rasp de uien en de 

aardappels middel grof met een rasp of keuken-

machine. Doe het geraspte mengsel in een ver-

giet en laat goed uitlekken. Spoel het niet af, het 

zetmeel uit de aardappels zorgt namelijk straks 

voor de binding. Meng de rasp met de eieren, de 

knoflook, de bieslook, de bloem en een flinke snuf 

zout en peper. 

3 Verhit een laagje olie in een koekenpan met 

antiaan baklaag op middelhoog vuur. Leg drie 

hoopjes aardappelmengsel in de pan (2-3 el per 

pannenkoekje) en druk die zachtjes met een spatel 

plat. Bak de pannenkoekjes tot ze aan beide kanten 

goudbruin en krokant zijn. Haal ze uit de pan en 

laat uitlekken op keukenpapier. Bak op dezelfde 

manier meer pannenkoekjes tot het beslag op 

is. Voeg, indien nodig, meer olie toe aan de pan. 

Bestrooi de pannenkoekjes met wat peterselie en 

serveer ze met de remouladesaus. 

Bruschetta met wilde  
paddenstoelen 

H

Bereidingstijd: ca. 30 min.

Ingrediënten voor 2 personen 
1 el olijfolie 

klontje boter

1 sjalotje fijngesnipperd

1 teentje knoflook fijngehakt

150 g paddenstoelenmelange schoongemaakt  

en in grove stukken

3 takjes tijm

2 el witte wijn

4 sneeën lekker zuurdesembrood bijv. pain 

de campagne 

truffelmayo The Mayo Sisters

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 Verhit de olijfolie met de boter in een pan en 

bak er de sjalot, de knoflook, de paddenstoelen en 

de takjes tijm 4-5 minuten op hoog vuur in. Blus 

af met de witte wijn en laat hem inkoken. Neem 

van het vuur en laat afkoelen. Neem de takjes tijm 

eruit, pluk de blaadjes en roer ze door de padden-

stoelen.

2 Rooster het brood in een koekenpan of brood-

rooster. Bestrijk de sneetjes met de truffelmayo en 

verdeel er de paddenstoelen over. Maak af met de 

peterselie.

Helen: “Dit is Martines lievelingsrecept!” 

Martine: “Jaaa, deze aardappelpannenkoek-

jes had onze moeder in Zwitserland ontdekt. 

Als ik dan vroeg ‘wat eten we vanavond?’ 

en het waren deze aardappelpannenkoek-

jes, dan was de ‘joeperdepoepie’ niet van 

de lucht. Maar oordeel zelf, het is een heel 

gemakkelijk receptje.” Helen: “Ik heb altijd 

de neiging om recepten aan te passen en te 

experimenteren maar Martine maakt ze echt 

precies zoals we hem vroeger aten, zo komt 

de herinnering weer helemaal terug.”Helen: “Dit is mijn lievelings. De combi 

van padden stoelen en truffelmayo vind ik 

zó lekker. Truffel is echt een fantastisch 

product. Onze hele familie wordt gek als 

ik dit op tafel zet. Ik at truffel voor het 

eerst in Italië, echt al 25 jaar geleden. 

Toen was het heel exclusief, alleen in dure 

restaurants. Maar onze vakanties draai-

den altijd om eten, dus dat gaf niet. De 

wilde paddenstoelen hebben een mooie 

aardse smaak, geweldig op warme, grove 

bruschetta. Met een dot ijskoude mayo en 

verse peterselie - vergeet dat vooral niet, 

want dat maakt het ‘m.”
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Bereidingstijd: ca. 1 uur en 30 min.

Ingrediënten voor 4 personen 
2 kg vastkokende aardappels bijv. Nicola

2 grote witte uien 

2 eieren

1 teentje knoflook fijngehakt

1 bosje bieslook fijngehakt

5 el bloem

zout en peper

olie om in te bakken

handvol peterselieblaadjes fijngehakt

Voor de remouladesaus
1 el fijngesnipperde ui

2 el fijngesnipperde augurk

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 el fijngehakte kappertjes

4 el Original mayo The Mayo Sisters 

2 tl mosterd

1 el kwark of Griekse yoghurt

zout en peper

evt. citroensap

1 Meng voor de remouladesaus de ui met de 

augurk, de peterselie en de kappertjes door elkaar. 

Roer de mayonaise, de mosterd en de kwark of 

yoghurt erdoorheen tot een saus. Breng op smaak 

met zout, peper en eventueel wat citroensap. Zet 

de saus tot gebruik in de koelkast.

2 Schil de aardappels en pel de uien. Spoel de 

aardappels af en droog ze. Rasp de uien en de 

aardappels middel grof met een rasp of keuken-

machine. Doe het geraspte mengsel in een ver-

giet en laat goed uitlekken. Spoel het niet af, het 

zetmeel uit de aardappels zorgt namelijk straks 

voor de binding. Meng de rasp met de eieren, de 

knoflook, de bieslook, de bloem en een flinke snuf 

zout en peper. 

3 Verhit een laagje olie in een koekenpan met 

antiaan baklaag op middelhoog vuur. Leg drie 

hoopjes aardappelmengsel in de pan (2-3 el per 

pannenkoekje) en druk die zachtjes met een spatel 

plat. Bak de pannenkoekjes tot ze aan beide kanten 

goudbruin en krokant zijn. Haal ze uit de pan en 

laat uitlekken op keukenpapier. Bak op dezelfde 

manier meer pannenkoekjes tot het beslag op 

is. Voeg, indien nodig, meer olie toe aan de pan. 

Bestrooi de pannenkoekjes met wat peterselie en 

serveer ze met de remouladesaus. 

Bruschetta met wilde  
paddenstoelen 

H

Bereidingstijd: ca. 30 min.

Ingrediënten voor 2 personen 
1 el olijfolie 

klontje boter

1 sjalotje fijngesnipperd

1 teentje knoflook fijngehakt

150 g paddenstoelenmelange schoongemaakt  

en in grove stukken

3 takjes tijm

2 el witte wijn

4 sneeën lekker zuurdesembrood bijv. pain 

de campagne 

truffelmayo The Mayo Sisters

4 takjes peterselie alleen de blaadjes, fijngehakt

1 Verhit de olijfolie met de boter in een pan en 

bak er de sjalot, de knoflook, de paddenstoelen en 

de takjes tijm 4-5 minuten op hoog vuur in. Blus 

af met de witte wijn en laat hem inkoken. Neem 

van het vuur en laat afkoelen. Neem de takjes tijm 

eruit, pluk de blaadjes en roer ze door de padden-

stoelen.

2 Rooster het brood in een koekenpan of brood-

rooster. Bestrijk de sneetjes met de truffelmayo en 

verdeel er de paddenstoelen over. Maak af met de 

peterselie.

Helen: “Dit is Martines lievelingsrecept!” 

Martine: “Jaaa, deze aardappelpannenkoek-

jes had onze moeder in Zwitserland ontdekt. 

Als ik dan vroeg ‘wat eten we vanavond?’ 

en het waren deze aardappelpannenkoek-

jes, dan was de ‘joeperdepoepie’ niet van 

de lucht. Maar oordeel zelf, het is een heel 

gemakkelijk receptje.” Helen: “Ik heb altijd 

de neiging om recepten aan te passen en te 

experimenteren maar Martine maakt ze echt 

precies zoals we hem vroeger aten, zo komt 

de herinnering weer helemaal terug.”Helen: “Dit is mijn lievelings. De combi 

van padden stoelen en truffelmayo vind ik 

zó lekker. Truffel is echt een fantastisch 

product. Onze hele familie wordt gek als 

ik dit op tafel zet. Ik at truffel voor het 

eerst in Italië, echt al 25 jaar geleden. 

Toen was het heel exclusief, alleen in dure 

restaurants. Maar onze vakanties draai-

den altijd om eten, dus dat gaf niet. De 

wilde paddenstoelen hebben een mooie 

aardse smaak, geweldig op warme, grove 

bruschetta. Met een dot ijskoude mayo en 

verse peterselie - vergeet dat vooral niet, 

want dat maakt het ‘m.”
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Voor meer informatie en verkoopadressen zie: 
www.themayosisters.com

http://www.themayosisters.com
http://www.themayosisters.com

