
Ik zit door middel van een online verbinding 

bij twee zussen ‘aan de keukentafel’. Echt zo’n 

afspraak die je als mayo-fan niet digitaal moet 

willen hebben. Want dit zijn dé Mayo Sisters, Helen 

en Martine Hissink, en achter hen zie ik de ruime 

keuken waar het allemaal gebeurt. De keuken van 

Helen: koperen pannen die naar beneden bungelen 

vanaf het plafond, een ruim kookeiland. Hoe zal 

het er ruiken? Kan ik inzoomen? Staat er iets op het 

aanrecht? Is de nieuwe mayo in de maak?

De schappen veroveren
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 geen piepjonge vernieu-

wende ondernemers. Hoewel, wel vernieuwend, 

maar het piepjonge is er met 65 en 63 jaar mis-

schien toch wel vanaf.

Op zoek naar avontuur
Hoe is het om op die leeftijd een totaal nieuw 

avontuur aan te gaan? Een paar jaar voor hun 

zestigste waren Helen en Martine elk voor zichzelf 

nog volop aan de slag in de beeldredactie voor 

verschillende tijdschriften (Helen) en expatbege-

leiding (Martine), maar nadat de werkgever van 

Helen ermee stopte, begonnen er wat dingen te 

veranderen. Helen: “Ik hield altijd al heel erg van 

koken.” Martine vult aan: “Veel expats zochten 

behalve scholen voor hun kinderen en andere prak-

tische zaken, ook iemand die voor ze kon koken. 

De afgelopen jaren waren een rollercoaster voor The Mayo Sisters, maar 
de twee stoere zussen achter de vegan mayo van ‘The Mayo Sisters’ 

kunnen dan ook absoluut niet stilzitten. Twee nieuwe mayo-smaken staan 
op de planning en binnenkort is er hun eigen boek.

Tekst: Sanne van den Heuvel

The Mayo Sisters
Meer dan een frietje mét 

Dat is Helen op een gegeven moment op gaan 

pakken. In die periode fietste Martine langs een 

lege winkel met acceptabele huur. Toen ging het 

opeens razendsnel: “We hadden niet veel tijd nodig 

om te beslissen, want op deze manier konden we  

een professionele keuken regelen voor Helen om 

in te werken. Ik belde Helen om te vragen of we de 

stap wilden wagen, we hakten de knoop door en 

begonnen onze traiteur.” Uiteindelijk bleek dat de 

eerste stap naar hun vegan mayo én de start van 

hun kookboek.

Frietje mét
De traiteur in de rivierenbuurt in Amsterdam liep 

geweldig, het succes groeide ze zelfs wat boven 

hun hoofd. Martine: “Er waren momenten dat we 

het onszelf wat gemakkelijker wilden maken door 

een gerecht uit ons aanbod te halen, maar eigenlijk 

liep alles wat Leen maakte gewoon heel goed”, 

vertelt Martine terwijl ze trots naar haar twee jaar 

jongere zus kijkt. Helen: “Na twee jaar hakten 

we toch de knoop door en veranderden we ons 

concept: van ambachtelijke traiteur naar eetwin-

kel Chefs Poulet & Frites.” Gebraden scharrelkip, 

ambachtelijke frites én, je raadt het al, hun zelfge-

maakte mayonaise. Helen: “We maakten natuurlijk 

alles al zelf, ook mayonaise, ketchup en andere 

sauzen, maar toen we frietjes gingen verkopen 

ging de mayo een steeds grotere rol spelen. Mar-

tine: “In de ochtend vulden we soms wel honderd 

potjes. Helen: “Mensen kwamen van heinde en 

verre liters mayo halen, want wij maakten gewoon 

een hele lekkere Franse mayo. Hij is eigenlijk heel 

simpel, met een lekker zuurtje, zoals mayonaise 

hoort te zijn wat mij betreft. Voor het recept keken 

we naar basisrecepten in bijvoorbeeld Frankrijk en 

Spanje.” Martine: “Klassieke recepten zijn bijvoor-

beeld altijd zonder suiker, net als onze mayo.” 

Helen: “Dat is sowieso altijd mijn uitgangspunt bij 

het maken van een recept: uitzoeken hoe recepten 

oorspronkelijk waren, hoe ze ontstaan zijn. En dan 

vanuit daar je eigen draai eraan geven.”

De eigen draai
De mayo was dan ook oorspronkelijk niet vegan in 

het huis van de zussen. “Mayonaise is mosterd, ei 

en olie, meer is het niet, maar het gaat om de ba-
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Helen: “Het gaat om  
de balans, dat is  

ons geheim.”
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lans, dat is ‘ons geheim’.” Helen lacht er een beetje 

verontschuldigend bij en maakt de woorden me-

teen al minder zwaar: “Het is geen rocket science 

hoor. Maar met die smaak als uitgangspunt zijn we 

gaan experimenteren met vegan mayo. Om onze 

klanten een alternatief te kunnen bieden. Dan gaat 

het ei eruit en moet je bedenken wat je in plaats 

van het ei wilt gaan gebruiken. Daar waren we al 

heel snel uit, dat werd maiszetmeel. Vervolgens 

zoek je opnieuw naar een goede balans tussen de 

mosterd, het zetmeel, de kruiden en het zout. En 

je wilt natuurlijk de juiste structuur.”

Van klein naar groot
Helen vertelt dat de volgende stap eigenlijk heel 

logisch was: “Uiteindelijk liep de mayonaise (met 

ei) en de mayo (zonder ei) zo goed dat we op het 

idee kwamen om ook flesjes mayonaise te gaan 

verkopen. Met het verkopen van de mayonaise 

en het vergroten van de productie kwam ook het 

idee om ook hun vegan variant uit de winkel op 

grotere schaal te maken. Helen: “Het was toen 

2018, vegan was toen net aan het opkomen, maar 

op dat moment hadden we zelf nog niet één 

vegan mayo geproefd die we lekker vonden. Ze 

hadden een rare structuur of nasmaak”, Helen 

trekt een vies gezicht. “Blijkbaar was het opscha-

len van vegan mayo heel moeilijk.” Maar de partij 

die op dat moment hun mayonaise draaide, durf-

de de uitdaging wel aan. Hoe dat werkt? Martine 

schetst een beeld: “Dan neem je je eigen bakje 

vegan mayo en je recept mee en daarmee begint 

daar het onderzoek. Het waren echt laboranten, 

die probeerden zo perfect mogelijk de smaak 

te evenaren van de mayo die Helen handmatig 

maakte, en dat lukte.” 

Proef nog eens?
Overigens klinkt dat eenvoudiger dan het was. 

Want daar gingen diverse batches en avonden 

mayo-proeven aan vooraf. Helen: “We hebben 

bijgeschaafd, bijgestuurd, totdat structuur, dikte, 

geur en kleur helemaal klopten.” Als ik vraag wie 

van de twee zussen het meest kritisch was op dat 

punt, geeft Helen binnen een seconde antwoord: 

“Martine.” Maar ook familie, zoals de kinderen van 

Martine, en vrienden werden opgetrommeld om 

te proeven. Helen: “Mijn eerste vakantiebaantje, 

toen ik 17 was, was in een restaurant. Ik deed de 

bediening, maar was liever bij de chef-kok in de 

keuken aan het kijken. Deze chef-kok, inmiddels 

in de zeventig, stond op een gegeven moment op-

eens in onze winkel. Ook hij moest van mij natuur-

lijk meteen proeven. Ik was ontzettend benieuwd 

naar zijn mening, want hij is zeer, zeer kritisch en 

hij had veel ervaring in productontwikkeling. Echt 

een man met een goeie tong. Maar hij vond het 

gelukkig heel knap. Door hem hebben we uiteinde-

lijk nog wel wat bijgestuurd in het proces. 

No guts no glory
Martine: “Ik kan me herinneren dat we op een 

gegeven moment een batch probeerden die zalig 

was, maar toen wisten we nog niet dat de smaak in 

de eerste weken nog enorm kon veranderen. Twee 

weken later proefden we en keken we elkaar aan 

“Is dit het nu?” Helen benoemt eerlijk hoe lastig 

het soms ook kon zijn: “We hadden zoiets natuur-

lijk ook nog nooit gedaan, we hadden totaal geen 

ervaring. Het ontwikkelen van de mayo ging boven-

dien tussen de bedrijven door, wanneer de winkel 

op volle kracht doorstoomde. Maar na sluitingstijd 

van de winkel nodigden we regelmatig een stuk 

of tien mensen uit. Als testpanel. Dan lieten we ze 

eerst puur proeven, van een houten stokje op de 

tong, en daarna met een frietje.” “Echt old school”, 

lacht Helen. “Maar tijdens het hele proces, hoe 

lastig het soms ook was, waren we ervan overtuigd 
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Bruschetta met wilde  
paddenstoelen 

dat deze nieuwe vegan mayo het zou gaan maken 

in de grote wereld.” 

Voice of mayo
In januari 2020 was het zover en konden ze de 

vegan mayo op de Horecava presenteren. Helen: 

“Het was de bedoeling dat we onze mayo als start-

up pitchten aan retailers in een soort van Voice of 

Holland-constructie. Doodeng! Maar alle negen 

‘juryleden’ wilden met ons in gesprek.” Martine vult 

aan: “We liepen op dat moment echt op onze wenk-

brauwen na de kerstdrukte in onze winkel, wat ook 

allemaal nieuw was. Maar door de Horecava begon 

het balletje te rollen, kwamen we in contact met een 

bedrijf dat interesse in ons had, en konden we met 

de mayo van start.” 

Tijd voor focus
Vorig jaar besloten de zussen vervolgens om een 

volgende stap te zetten. Martine: “We bleken 

vooraf een iets te romantisch beeld van de winkel 

te hebben gehad. We begonnen natuurlijk toen ik 

57 was, en dat bleek achteraf behoorlijk zwaar te 

zijn. Vooral ook fysiek. Lange dagen, veel sjouwen. 

De combinatie van de winkel en de mayo, dat ging 

niet meer. Dus vorig jaar in de zomer hebben we 

de winkel verkocht.” Maar achterover zitten, dat 

kunnen de zussen niet. Want ondertussen zijn er 

alweer twee nieuwe smaken mayo in de maak. 

Als ik nieuwsgierig naar de smaken vraag, aarzelt 

Helen: “Jaaa, verdorie, ik weet niet of ik dat nu 

moet zeggen”, kijkt ze Martine vragend aan en 

besluit vervolgens: “Nee, dat houden we nog even 

voor ons. Maar het zijn twee hele aparte! Uiteraard 

ook vegan en zonder suiker. Overigens vinden we 

het zelf ook heel belangrijk en fijn dat onze mayo 

zonder sulfiet, EDTA en andere onnodige toevoe-

gingen gemaakt wordt. Maar die termen zijn wat 

minder sexy.”

Trip down memory lane
Na deze rollercoaster kijken ze ook terug op een 

bijzondere tijd en beseffen de zussen dat ze de 

recepten die in de winkel zo populair waren, heel 

graag willen bundelen. Of eigenlijk zelfs wat breder 

dan dat. Een kookboek met familierecepten. Helen: 

“Veel recepten maken we thuis al jaren, sommige 

komen nog van onze oma of onze moeder. De re-

cepten die we thuis leerden, geven we nu ook weer 

door en vullen we aan. De kinderen van Martine 

kunnen inmiddels ook heel lekker koken!” In het 

kookboek is daarnaast ook duidelijk de invloed 

zichtbaar van de periodes dat de zussen in Spanje, 

Italië en Frankrijk hebben gewoond. Martine: “We 

hebben allebei veel gereisd en waren tijdens onze 

reizen altijd op zoek naar nieuwe smaken. Onze 

neus achterna.” Zo wordt het receptenboek echt 

een trip down memory lane. Helen: “Met dit boekje 

gaan we eigenlijk voor het eerst onze recepten 

uitschrijven. Een mix dus van oude recepten, aan-

gepaste recepten en nieuwe recepten die we als 

familie graag eten. Allemaal vegetarisch en gemak-

kelijk vegan te maken. ”

Helen leert sugo 
maken in Sorrento

Fo
to

: A
le

xP
ro

95
0

0

The Mayo Sisters } Foodies

7776



Bruschetta met wilde  
paddenstoelen 
H

Bereidingstijd: ca. 30 min.

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 restau-

rants. Maar onze vakanties draaiden 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.”

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

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.

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

1 Verhit voor de sugo een scheut olijfolie in 

een grote pan en fruit er de knoflook, de tomaten-

puree, 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 mi-

nuten zachtjes inkoken. Pureer het geheel met een 

staafmixer glad en laat nog eens ca. 2 uur inko-

ken, 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 tussen-

tijds op dat de bovenkant niet verbrandt en dek 

de schaal eventueel af met aluminiumfolie. 

Helen: “Maak meteen een heleboel sugo  
om in te vriezen, want hij komt  

altijd van pas.”

Lasagne verdure

Helen: “Deze lasagne is echt een hit in onze 

familie. Onder meer vanwege mijn zelfgemaakte 

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 kookschool 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.”
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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 

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 keukenmachine. Doe het geraspte mengsel in een 

vergiet 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 aardappelmeng-

sel 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 pan-

nenkoekjes 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. 

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.”

Aardappelpannenkoekjes  
met remouladesaus
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