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Voor je ligt alweer de 9de editie van ons 
receptenboekje én eentje om weer trots 
op te zijn. Dit jaar met recepten van Nina 
& Elise van Chickslovefood. Zij hebben 
8 fantastische vega gerechten gemaakt 
die lekker zijn als ontbijt, lunch of diner. 
En voor de zoetekauw zit er zelfs een 
heerlijk dessert bij.

De echte Maza-fans hoeven we het 
niet meer te vertellen: onze hoemoes, 
spreads en falafel zijn heerlijk op een 
broodje of crackertje, maar je kunt 
ook ontzettend lekker koken met onze 
producten. Door de verse kruiden en 
specerijen die we in onze hoemoes 
gebruiken, is dit een smaakvolle 
toevoeging aan elk gerecht. Veel plezier 
met koken en geniet van de gerechten!

Smakelijke groet,
Felicia, Shelly en het hele Maza team

T IJD OM TE KOKEN
In 2010 hebben Nina en Elise de 
foodblog ‘Chikslovefood’ opgericht. 
Inmiddels hebben ze ’s lands meest 
populaire foodblogplatform met meer 
dan 1.5 miljoen unieke bezoekers per 
maand. Naast het foodplatform schrijven 
Nina & Elise ook kookboeken. Inmiddels 
liggen er alweer 10 in de winkels! Stuk 
voor stuk bestsellers en vol heerlijke 
recepten met maar 5 of 6 ingrediënten. 

Een berichtje van de chicks
Net zoals Maza voor ieder wat wils heeft 
in het gevarieerde assortiment, is ook 
het razend populaire foodblogplatform 
Chickslovefood er voor íedereen. Met 
het Maza-assortiment kun je alle kanten 
op, precies daarom zijn de chicks 
al jaren fan. Tijd voor een te gekke 
samenwerking: Chickslovefood heeft 
samen met Maza 8 makkelijke recepten 
ontwikkeld. Geniet!

CHICKSLOVEFOOD



CRISPY CHICKENBURGER 
MET YAZZARA  

INGREDIËNTEN
1 rode ui 
1 el honing 
2 vega kipschnitzels 
2 broodjes naar keuze
80 g Yazarra 
30 g ijsbergsla
1 avocado 
(Olijf)olie 

Benodigdheden
1 koksmes
1 snijplank
1 koekenpan

1. Snijd de rode ui in dunne halve ringen. Verhit een 
scheutje olie in een koekenpan en fruit hierin de rode ui 
zo’n 3 minuten aan. Voeg dan de honing toe en laat de ui 
nog zo’n 2 minuten karamelliseren. Zet apart. 

2. Verhit een scheut olie in een schone koekenpan en bak 
de vega kipschnitzels zo’n 3 minuten aan elke kant tot 
goudbruin en gaar. 

3. Snijd de broodjes doormidden en besmeer de 
onderkant van het broodje met de Yazzara. Verdeel hier 
de ijsbergsla over. Snijd de avocado in dunne plakjes. Leg 
de kipschnitzel op de ijsbergsla en leg hierop de plakjes 
avocado. Verdeel de gekarameliseerde ui over de burgers 
en maak af met de bovenkant. 

BEREIDINGSW IJZE

20 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN       LUNCH/DINER        
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ONE-POT ESFENAJ PASTA  

INGREDIËNTEN
180 g spaghetti  
75 g gebrande aman-
delen 
150 g zachte geiten-
kaas
200 g Esfenaj 
350 g spinazie 
(Olijf)olie
Peper & zout

Benodigdheden
1 kookpan
1 snijplank
1 koksmes

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.  

2. Kook de spaghetti volgens de verpakking. 

3. Hak ondertussen de amandelen grof en snijd de 
geitenkaas in plakjes.

4. Giet de spaghetti af en schep de Esfenaj, spinazie, drie 
kwart van de gehakte amandelen en een snufje peper en 
zout door de pasta.

5. Beleg de pasta met geitenkaas en zet, zonder deksel, 
voor 20 minuten in de oven. 

6. Verdeel de spaghetti over twee borden. Bestrooi met de 
gebrande amandelen en eet smakelijk!  

BEREIDINGSW IJZE

30 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN       LUNCH/DINER        
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ZOETE AARDAPPEL
STAMPPOT

INGREDIËNTEN
450 g zoete aardappel
1 handje verse 
basilicum
75 g zongedroogde 
tomaatjes 
30 g pijnboompitten
30 g rucola
100 g Hoemoes- 
Tomaat-Basilicum
100 gram burrata 
(Olijf)olie
Peper & zout

Benodigdheden
1 kookpan
1 schilmesje
1 snijplank
1 koksmes
1 koekenpan

1. Breng een pan met water aan de kook. Schil de 
aardappelen en snijd deze in grove stukken. 

2. Kook de aardappelen in ongeveer 12 minuten gaar en 
giet af. Stamp fijn tot een puree.  

3. Snijd ondertussen de basilicum fijn en de zongedroogde 
tomaatjes in stukjes.

4. Bak de pijnboompitten in een droge koekenpan tot 
ze lichtbruin zien en roer samen met de zongedroogde 
tomaat, basilicum, rucola, Hoemoes Tomaat-Basilicum en 
een snufje peper en zoet door de aardappelpuree. 

5. Verdeel de stamppot over twee borden en leg hierop de 
burrata.

T IP! Onze bekroonde Hoemoes en Hoemoes Tomaat-
Basilicum zijn er nu ook met 25% minder zout!

BEREIDINGSW IJZE

15 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN        LUNCH/DINER        
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EIWRAPS MET HALLOUMI, 
HOEMOES & BABA ANOESH

INGREDIËNTEN
7 eieren 
100 g halloumi 
30 g Griekse yoghurt 
60 g Maza Hoemoes XL 
20 g boerenkool 
1 (vega) kipfilet 
60 g Maza Baba 
Anoesch 
30 g walnoten 
20 g granaatappelpitjes
(Olijf)olie
Peper & zout 

Benodigdheden
1 koekenpan
1 snijplank
1 koksmes
1 grillpan

1. Kluts de eieren los in een kom. Breng op smaak met wat 
peper en zout. 

2. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en schenk 1/4 
van het mengsel in de pan. Bak zo’n 3 minuten aan iedere 
kant en herhaal dan met de rest van het mengsel. 

3. Snijd de halloumi in plakken van zo’n 1 centimeter dik. 
Verhit een klein scheutje olie in een grillpan en gril de 
halloumi tot er aan beide kanten een grillstreepje ontstaat. 
Leg apart.

4. Breng de Griekse yoghurt op smaak met een snufje 
peper en zout. 

5. Verdeel de Hoemoes XL over twee eiwraps.  

6. Leg hier de boerenkool en de plakjes halloumi op. 
Verdeel tot slot de Griekse yoghurt over de eiwraps en rol 
op. 

7. Smeer op de andere twee wraps de Baba Anoesch over 
de eiwraps en leg de plakjes (vega) kipfilet hierop. 

8. Hak de walnoten grof en verdeel dit over de eiwraps. 
Maak af met de granaatappelpitjes en een flinke snuf 
peper en zout. 

BEREIDINGSW IJZE

 25 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN        LUNCH/SNACK        
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Dat je met onze hoemoes, spreads 
en falafel heerlijk kunt koken, laten 
we je graag zien in onze winkels 
in Amstelveen Stadshart en de 
Foodhallen Amsterdam. Onze 
collega’s maken daar namelijk de 
lekkerste gerechten. 

Wat ons meest populaire gerecht 
is? Een mezze! Dit is een heerlijke 
plate vol met verschillende smaken 
hoemoes, afgebakken falafel, 
couscoussalade en Libanees brood. 
Maar, ook onze wrap met gegrilde 
groente en falafel is een echte 
aanrader! De groentes grillen we vers 
in onze winkels. 

STAP IN ONZE 
Mediterrane oase

Volg onze masterclass!
Sinds kort geven we in onze winkel 
in Stadshart Amstelveen een Mezze 
Masterclass. Tijdens deze Masterclass 
laten we je zien en proeven wat je 
allemaal met onze hoemoes kunt 
doen naast het dippen en smeren. 
Tussendoor kunnen er allerlei vragen 
worden gesteld en is er tijd voor 
het maken van foto’s. Want deze 
kunstwerken wil je vastleggen 
voordat ze smaakvol opgepeuzeld 
worden! Voor vragen en reserveringen 
kun je mailen naar wendy@maza.nl.

HOE MAAK JE
Loaded Hoemoes?
Elke week zijn onze collega’s druk bezig met het grillen 
van verschillende soorten groentes en dat doen ze 
met een goede reden! Je kunt bij ons namelijk Loaded 
Hoemoes kopen, die je thuis in 10 minuten op tafel kunt 
zetten. Loaded Hoemoes is een simpel gerechtje dat 
bestaat uit een laagje hoemoes met daarop wat lekkere 
toppings, zowel warm als koud.

We zijn dol op gegrilde groente
In onze winkel grillen wij o.a. aubergine, rode biet 
en bloemkool die wij vervolgens vacuüm verpakken. 
Hierdoor blijft de groente extra vers! Het enige dat jij 
hoeft te doen is de hoemoes op een bord te smeren, de 
groente even op te warmen en deze op de hoemoes te 
leggen. Alleen de toppings nog even over het gerecht 
strooien en het is tijd om te dippen met Libanees brood, 
verse groente of pico’s. Genieten maar!

Wat zit er in ons 
Loaded Hoemoes 
pakket?

Een zakje vers 
gegrilde groente. 

Een bakje hoemoes

Libanees brood

Toppings (zoals pijn-
boompitten, peterselie 
of sesam.)



COURGETTEKOEKJES MET 
HOEMOES RAS EL HANOUT 

INGREDIËNTEN
1 courgette 
1 teentje knoflook 
40 g feta 
2 eieren
1 handje munt 
100 g Hoemoes Ras- 
El Hanout 
3 el speltmeel 
(Olijf)olie
Peper & zout

Benodigdheden
1 snijplank
1 koksmes
1 knoflookpers
1 koekenpan

1. Snijd het uiteinde van de courgette en rasp de 
courgette. Leg de geraspte courgette op een theedoek en 
knijp het overtollige vocht eruit.  

2. Pers de knoflook uit, brokkel de feta en kluts deze door 
de eieren heen. 

3. Snijd de munt in dunne reepjes. 

4. Voeg het eimengsel, de Hoemoes Ras El Hanout, het 
speltmeel en de munt bij de courgette en meng dit tot een 
deeg. Breng op smaak met peper en zout. 

5. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en schep 
hier met een lepel 3 hoopjes van het deeg in. Bak de 
courgettekoekjes zo’n 3 minuten aan beide kanten. Herhaal 
met de rest van het deeg. 

BEREIDINGSW IJZE

15 MINUTEN BEREIDINGSTIJD        6 KOEKJES         LUNCH/SNACK        
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HOEMOES KORIANDER-
LIMOEN BOWL MET FALAFEL 

INGREDIËNTEN
1 vastkokende 
aardappel 
200 g sperziebonen 
150 g wilde rijst
1 bakje Hoemoes-  
Koriander en Limoen 
3 el Griekse yoghurt 
100 g falafel 
1 limoen 
1 handje koriander 
(Olijf)olie

Benodigdheden
1 kookpan
1 schilmesje
1 koksmes
1 snijplank
1 koekenpan

1. Breng een pan water aan de kook.   

2. Schil de aardappel en snijd in kleine blokjes. Snijd de 
uiteinden van de sperziebonen en kook deze samen met 
de aardappelblokjes zo’n 10-12 minuten tot beetgaar. Giet 
af en zet apart. 

3. Breng een nieuwe pan water aan de kook en kook 
hierin de wilde rijst zo’n 10 minuten. 

4. Voeg ondertussen het bakje Hoemoes Koriander en 
Limoen en de Griekse yoghurt samen in een pannetje en 
warm op. Voeg hier de aardappelblokjes en sperziebonen 
aan toe en laat dit zo’n 5 minuten doorpruttelen. 

5. Verhit ondertussen een scheutje olie in een koekenpan 
en bak hierin de falafelballetjes zo’n 3 minuten aan elke 
kant. 

6. Snijd de limoen in partjes. Giet de wilde rijst af en 
serveer met de Hoemoes Koriander en Limoen-saus, de 
falafelballetjes, de partjes limoen en de koriander on top. 

BEREIDINGSW IJZE

20 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN       LUNCH/DINER        
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RIJSTNOEDELS MET 
HOEMOES SPICY MANGO 

INGREDIËNTEN
150 g rijstnoedels 
100 g haricots verts 
100 g Hoemoes-
Spicy Mango 
1 mango 
40 g cashews 
1 handje koriander
Peper & zout 

Benodigdheden
1 kookpan
1 koksmes
1 knoflookpers
1 koekenpan
1 snijplank

1. Bereid de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. 

2. Breng een pan water aan de kook en kook hier de 
haricots verts zo’n 10 minuten tot beetgaar.  

3. Giet de haricots verts af tot er nog een klein laagje 
water in de pan zit en voeg de Hoemoes Spicy Mango 
toe. Laat het geheel al roerend op middelhoog vuur warm 
worden. Breng op smaak met peper en zout. 

4. Snijd de mango in kleine blokjes en hak de cashews 
grof. Serveer de Hoemoes Spicy Mango-saus over de 
rijsnoedels en maak af met de verse mango, de cashews 
en de koriander. 

BEREIDINGSW IJZE

25 MINUTEN BEREIDINGSTIJD       2 PERSONEN       LUNCH/DINER        

20



PUMPKIN SPICE TRIFLE 
MET HOEMOES POMPOEN

INGREDIËNTEN
40 g Bastogne koeken
40 g pompoenblokjes
2 el honing 
15 g pecannoten
10 g amandelmeel
1 el water
1 tl kaneel
30 g mascarpone 
2 el poedersuiker
40 g Hoemoes-   
Pompoen 
110 g slagroom
Zonnebloemolie  

Benodigdheden
1 keukenmachine
1 koksmes
1 snijplank
1 koekenpan
1 garde

1. Maal de Bastogne fijn in een keukenmachine en zet aan 
de kant.  

2. Snijd de pompoenblokjes in fijnere blokjes.

3. Verwarm een scheutje zonnebloemolie in een 
koekenpan en bak hierin de pompoenblokjes in ongeveer 5 
minuten gaar. Roer de honing door de blokjes en verwarm 
nog 1 minuut mee.

5. Hak de pecannoten grof en voeg hieraan de 
pompoenblokjes en honing toe.Voeg ook het amandelmeel, 
een eetlepel water en het kaneel toe aan het 
notenmengsel en zet aan de kant. 

7. Roer nu in een kom de mascarpone met de poedersuiker 
en Hoemoes Pompoen. 

8. Klop in een andere kom de slagroom stijf en spatel dit 
voorzichtig door het hoemoes mengsel. 

9. Neem 2 kleine glaasjes en vul in elk glaasje de bodem 
met de gemalen Bastogne. Schep daarbovenop een laag 
van het hoemoes mengsel en een dunne laag notencrunch. 
Schep nu weer een laag Bastogne en daarna een laag 
hoemoesmengsel in de trifle. 

10. Eindig met de rest van de notencrunch en genieten  
maar!

BEREIDINGSW IJZE

15 MINUTEN BEREIDINGSTIJD          1 TRIFLE               DESSERT
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ESFENAJ

Een heerlijke romige dip van spinazie
amandelen en kikkererwten. Deze 
dip past goed bij brood en toast en is 
zowel geschikt voor het ontbijt en de 
lunch als bij de borrel. 

HOEMOES XL

Onze bekroonde 
hoemoes, maar 
dan in lekker grote 
gezinsverpakking. De 
Hoemoes XL bevat maar 
liefst 350 gram en is 
daardoor ideaal voor het 
hele gezin en grotere 
huishoudens.

HOEMOES 
RAS EL HANOUT

“Het beste van het 
huis”, dat betekent 
Ras el Hanout. En 
dat proef je ook 
in deze hoemoes 
met een warme 
kruidenmelange.

FALAFEL

Dé snack uit het Midden-
Oosten: falafel. Vers bereide 
balletjes gemaakt van 
kikkererwten, spinazie, verse 
knoflook, ui en kruiden. 
Alvast voorgebakken, dus 
zo klaar om lekker te eten 
bij je mezze of in een pita 
met sla, tomaat en hoemoes, 
natuurlijk!

HOEMOES 
KORIANDER-LIMOEN

Een lekker frisse 
hoemoes met vers 
korianderblad en fris 
limoensap, perfect om 
mee te dippen op een 
warme, zomerse dag.

NOG VEEL MEER SMAKEN

We hebben nog een hoop andere lekkere smaken! 
Heb je weleens onze Muhammara geprobeerd? Of, 
wat dacht je van onze Hoemoes Green Curry? 

HALL OF 
FAME

Dit zijn de sterren van 
de recepten in dit 

boekje, van Yazzara 
tot Hoemoes Ras el 
Hanout. Waar je ze 
vindt? Gewoon in 
de supermarkt of 

delicatessenzaak bij 
jou in de buurt.

YAZZARA

Een frisse dip van 
wortel en pompoen, 
op smaak gebracht 
met wat crème fraîche, 
gember en laurier. Een 
verrassende tapenade 
in de sfeer van 1001 
nachten.

BABA ANOESCH

Heerlijke salade 
van gegrilde verse 
aubergine, romige 
mayonaise en een 
vleugje rode peper. 
Tip: extra lekker als 
saus bij patat van 
zoete aardappel.

HOEMOES TOMAAT-BASILICUM

De welbekende hoemoes met een 
Zuid-Europese twist: Hoemoes 
Tomaat-Basilicum. Vers bereid van 
de beste kikkererwten met heerlijke 
zongedroogde tomaatjes en verse 
basilicumblaadjes. Ook te koop als 
‘less salt’ veriant.

HOEMOES POMPOEN

Hoemoes met de 
heerlijke zachte en 
zoete smaak van 
pompoen. Lekker als 
dip voor bij de borrel 
of als onderdeel van je 
dessert. 

HOEMOES 
SPICY MANGO

Lekkere hoemoes met 
mango en habanero peper. 
Een tropische verrassing!



Maza is verkrijgbaar bij jouw supermarkt of 
delicatessenzaak om de hoek. Kijk voor meer lekkere 
recepten op maza.nl. Volg ons via Instagram 
@masmasmaza en Facebook @MasMasMaza, dan 
houden wij je op de hoogte van onze activiteiten, zoals 
proeverijen en evenementen. En bezoek ons ook eens in 
het echt om nog meer uit onze keukens te zien! Je vindt 
ons in de Foodhallen Amsterdam en winkelcentrum 
Stadshart Amstelveen. www.maza.nl

Maza is onder meer verkrijgbaar bij:

Amstelveen, 
winkelcentrum 

Stadshart
en de betere 

speciaalzaken.


