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1. curry mayonaise
• 1 l mayonaise
• 1 tel currypasta, geel
• 1 tl kurkuma
• 50 ml slagroom

Doe de mayonaise in een kom en voeg de gele currypasta en de kurkuma 
toe. Mix de ingrediënten goed door elkaar. Klop de slagroom (niet stijf) en 
voeg langzaam aan de mayonaise toe.

2. italiaanse mayonaise
• 1 l mayonaise
• 80 gr Parmezaanse kaas
• 2 tl gedroogde Italiaanse kruiden

Doe de mayonaise in een kom en rasp er de Parmezaanse kaas overheen. 
Voeg de gedroogde Italiaanse kruiden toe en vermeng alle ingrediënten 
met een spatel.

3. béarnaise-mayonaise
• 1 l mayonaise
• 1 tl monsterd
• 1 el dragonazijn
• 1 tl gedroogde dragon
• 1 tt dried kervel
• 2 sjalotjes, versnipperd

Doe de mayonaise in een kom en voeg de rest van de ingrediënten toe. Mix 
alle ingrediënten goed met een spatel.

4. cocktail-/hummus mayonaise
• 1 l mayonaise
• 4 el ketchup
• 4 el hummus
• 1 el cognac
• 1 el sherry

Doe de mayonaise in een kom en voeg de rest van de ingrediënten toe. 
Mix alle ingrediënten goed met een spatel.

5. abrikozenmayonaise
• 1 l mayonaise
• 3 el abrikozenjam
• 1 el currypoeder
• 1 el gemberpoeder

Doe de mayonaise in een kom en voeg de rest van de ingrediënten toe. 
Mix alle ingrediënten goed met een spatel.

6. tofoenaise
• 600 gr tofoe
• 2 el witte wijnazijn
• 2 el Dijon mosterd
• 350 ml zonnebloemolie
• zwarte peper

Doe de tofoe in een maatbeker en voeg de rest van de ingrediënten toe 
met wat zout en peper. Pureer het mengsel tot een gladde, romige saus.

Voeg waarde toe met je eigen zelfgemaakte mayonaise
Klanten hebben heel veel keuze in maaltijdbezorging, dus moet je iets extra’s bieden om ervoor te zorgen dat ze bij jou bestellen. Doe 
iets extra’s door waarde toe te voegen. Verras je klanten met je eigen mayonaise. We hebben zes verschillende eenvoudig te bereiden
 mayonaiserecepten voor je. Je kunt bijvoorbeeld elke maand een extra mayonaiserecept toevoegen als maandspecial.
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