Mezze plank
Mediterrane delicatessen volgens authentieke recepten
en bereidingswijze

“Lekker genieten doe je met Maza”

Labneh balletjes
Ingrediënten

Labneh is een Arabische kaas van yoghurt die door hem uit te laten lekken

o 1 liter Griekse yoghurt

vrijwel al het vocht is kwijtgeraakt: hoe langer de yoghurt kan uitlekken, des

o Zout

te droger en steviger hij wordt. Labneh is lekker als dip bij platbrood of bij

o CA. 500 ml goede olijfolie
o Za’tar en Sumak

een salade, maar je kunt er ook balletjes van rollen en deze laten opstijven
en op smaak brengen met kruiden. Dat noemen we labneh balletjes.
Leg een theedoek (een die niet te erg naar wasmiddel ruikt), of een speciale
kaasdoek in een vergiet boven een kom. Zorg dat het vergiet de kom niet raakt.
Schep alle yoghurt in de theedoek en voeg flink wat zout toe. Laat de yoghurt 24
uur uitlekken in de koelkast.
Vet de volgende dag je handpalm licht in met olie en neem een schep yoghurt in je
hand. Rol hier een balletje van ter grootte van een walnoot en leg deze op een
bord die je ook even inwrijft met een beetje olie. Zet het bord met de balletjes een
paar uur, of een hele nacht, in de koelkast om op de stijven.

Labneh balletjes
Vul een grote pot of een luchtdichte vershouddoos met olijfolie en doe de labneh
balletjes hierin. Net zoveel olie tot de balletjes onderstaan. Sluit de pot en zet weg
in de koelkast. Op deze manier kun je de balletjes 2 maanden in de koelkast
bewaren. De olie stijft wel op, dus haal de pot minimaal een uur voor gebruik uit
de koelkast, zodat de olie weer vloeibaar is.
Als je de balletjes gaat gebruiken kun je ze zo serveren, uitsmeren op brood of je
rolt ze in een plat bord door de za’atar of sumak. Zo breng je de balletjes niet
alleen op smaak, het ziet er ook heel feestelijk uit. Serveer met platbrood.

Kataifi met halloumi
Ingrediënten

Kataifi zijn dunne sliertjes filodeeg. Het wordt ook wel engelenhaar of

o 400 g kataifideeg

gesponnen tarwe genoemd vanwege de structuur. Hierdoor wordt ieder

(ongebakken)*
o 1 blok halloumi, in repen
o 4 el honing
o Zonnebloemolie
o 1 handje pistachenoten,
fijngehakt

hapje meteen feestelijk. Van kataifi wordt ook baklava en andere desserts
uit het Midden-Oosten gemaakt, maar het is ook heerlijk in hartige hapjes.
Dep de halloumi goed droog met een stukje keukenpapier. Pak een stuk kataifi en
een reep halloumi en wikkel het deeg om de halloumi heen. Verwarm een pan op
middelhoog vuur met een flinke laag zonnebloemolie en laat goed warm worden.
Bak de kataifi aan beiden kanten krokant, ongeveer 2 minuten per kant. Laat even
uitlekken.
Serveer op een schaal en drizzle er wat honing over. Bestrooi met de
pistachenoten. *Te koop bij de Turkse supermarkt of groothandel

Filodeeg sigaren

met Hoemoes pompoen, peterselie en granaatappel
Ingrediënten

Haal het filodeeg 1 uur voor gebruik uit de vriezer om te ontdooien. Meng de

o 1 pakje filodeeg

pompoen hoemoes met de fijngehakte peterselie en de granaatappelpitjes.

o 1 bakje Maza Hoemoes

Neem voorzichtig een plak filodeeg, dit deeg is heel breekbaar. Schep aan de

pompoen
o 1 bos peterselie,
fijngehakt

brede kant een eetlepel vulling (niet te veel) en spreid deze een beetje uit. Vouw
de uiteinden naar binnen en rol op als een sigaar. Maak het laatste uiteinde van
het deeg een beetje vochtig voor je het dichtrolt. Dit doe je door je wijsvinger in

o 150 g granaatappelpitjes

een glaasje water te dopen en dit nat te maken. Herhaal deze stappen tot de

o Zonnebloemolie

vulling op is.
Verwarm een pan op middelhoog vuur met een laagje zonnebloemolie en laat
goed warm worden. Bak de sigaren rondom goudbruin. Laat uitlekken en serveer
warm op een mezze plank.

Pittige muhammara balletjes
Ingrediënten

Meng alle ingrediënten door elkaar en vorm er met je handen kleine balletjes van.

o 350 g vegetarisch gehakt

Laat de balletjes een halfuur opstijven in de koelkast. Braad de balletjes goudbruin

o 25 g parneermeel

en gaar aan met wat olie in een koek- of braadpan.

o 1 ei
o 1 ui, fijn gesnipperd
o 1 teen knoflook,
fijngehakt
o 1 klein bosje peterselie,
fijngehakt
o 4 el Maza Muhammara
o Peper en zout

Serveer in een schaaltje als onderdeel van een mezzeplank.

Geroosterde groenten
met Tahinsaus
Ingrediënten

Verwarm de oven tot 200 graden. Schep alle groenten op een met bakpapier

o 1 aubergine,

beklede bakplaat en breng op smaak met za’tar, pul biber en peper en zout.

gehalveerd en in repen
o 1 courgette,
gehalveerd en in repen

Voeg wat olijfolie toe en meng alles goed door elkaar. Zorg dat alle groenten
bedekt zijn met het kruiden en oliemengsel. Bak de groenten in een halfuur
goudbruin en gaar. Serveer de groenten met de tahinsaus.

o 4 wortelen,
gehalveerd en in repen
o 2 zoete aardappels,
gehalveerd en in repen
o 2 el za’atar
o 1 tl pul biber
of chilivlokken
o Peper en zout
o 50 g Tahin
o 1 el citroensap

Maak intussen de tahinsaus. Meng de tahin met het citroensap in een kom. Je zult
zien dat de tahin steeds dikker wordt, voeg tijdens het mengen geleidelijk kleine
scheutjes water toe. Totdat de saus de dikte heeft van een sladressing. Breng op
smaak met peper en zout.

Vegetarische mini burgers
met muhammara of baba anoesch
Ingrediënten

Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel de

o 400 g kikkererwten

kikkererwten en mais af in een zeef en laat goed uitlekken. Doe de kikkererwten,

o 200 g mais

mais, ui, courgette, sambal en Ras El Hanout in je keukenmachine. Voeg de

o 1 tl sambal

geperste knoflook toe en meng eerst 30 seconden in je keukenmachine. Het ‘deeg’

o 2 tenen knoflook, gepeld

mag nog wat grof zodat je een lekkere bite in je burgers krijgt. Voeg vervolgens

en geperst

de gekookte quinoa, de havermout en het zeezout toe aan het mengsel en meng

o ½ rode ui, fijngesneden

met een spatel. Zet het mengsel nu 30 minuten in de koelkast zodat het mooi stevig

o 1 el Ras El Hanout

kan worden.

o 40 g havermout
o 75 g quinoa

Als het stevig is geworden verdeel je het deeg in ongeveer 10 stukken en draai je

o Snufje grof zeezout

er ballen van. Hoeveel burgers je eruit haalt hangt af van de grote van de burgers.

o Spreads zoals

Je kunt ze natuurlijk zo groot of klein maken als je zelf prettig vindt.

muhammara of baba
anoesch

Verwarm een flinke scheut zonnebloemolie in een koekenpan en druk de burgers
met een spatel plat in de pan. Bak aan beide kanten op middelhoog vuur
ongeveer 4 minuten tot ze mooi goudbruin kleuren. Ze worden niet helemaal hard
aan de binnenkant, maar het is wel lekker als het buitenste korstje een beetje
krokant gebakken is. Serveer vervolgens op een broodje met
een lekkere spread.

Wrap hapjes

met geroosterde miso aubergine en muhammara
Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed de bakplaat met bakpapier. Snijd

o 1 aubergine

de aubergine in dunne plakken met een dunschiller en de paprika in lange reepjes.

o 1 punt paprika

Meng de miso, ahornsiroop en sesamolie en sprenkel over de aubergines.

o 1 tl miso

Leg de aubergine met de paprika op de bakplaat en schuif de oven in. Rooster in

o 1 tl ahornsiroop

8 minuten gaar.

o 1 tl sesamolie
o 1 pak Maza falafel
tamatim
o 6 groentewraps
o 6 el Maza muhammara
o 15 g verse koriander

Smeer de groentewraps in met de muhammara, verdeel de aubergine, paprika en
koriander erover rol de wraps stevig op.

Gevulde paprikaatjes
met muhammara of baba anoesch
Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de paprika’s en verwijder de pitjes.

o 200 g kleine paprika’s

Doe de hoemoes in een schaaltje en doe de feta erbij. Prak tot het goed is

o 50 g Maza hoemoes

gemengd. Vul de paprikaatjes met het hoemoesmengsel en verdeel de

koriander & limoen

pijnboompitjes erover.

o 100 g violife greek white
o 20 g pijnboompitten

Schuif de oven in en bak 10 minuten zodat het een beetje warm is geworden maar

o 5 g verse koriander

nog wel knapperig is. Maak af met de verse koriander.

Wijntips van Harold Hamersma
Een alcoholvrije wijn is niet alleen iets voor dry january, maar iets waar je op ieder moment van kan genieten.
Harold Hamersma heeft vier alcoholvrije wijnen uitgekozen die perfect passen bij deze Mezze.
Of je nu houdt van wit, rose, rood óf een bubbel, we hebben voor ieder wat wils!

Delight

Jederzeit

Leitz Motiv

Jörg Geiger

Sauvignon Blanc 0.0%

Rosé 0.0%

Pinot Noir 0.5%

Champagner Bratbirne 0.0%

Een explosie voor de

Mooie intense, zoete

Zachte tannines door de

Ingetogen zoetheid en een

smaakpapillen.

smaken en aroma’s.

lichte schil van de druif.

goede zuurgraad.

Grassig, citroenig, groene

Rood fruit, zoals bessen en

Kersen, aalbessen,

Champagne wijnpeer,

appelig en brandnetelig.

aardbei.

aardbeien en

gedroogde peer en witte

paddenstoelen

bloemen.

Maza Mediterranean Delicacies
Bij Maza vind je echt lekkere mediterrane delicatessen. Gebaseerd op authentiek Oosterse recepten, ambachtelijk
gemaakt in hun keukens in Zaandam en Amsterdam en uitgebreid met verrassende varianten. Maar altijd van
uitstekende kwaliteit zodat je bij de lunch, tussendoor, bij de borrel of ’s avonds aan tafel zeker weet dat je altijd kunt
genieten van de producten van Maza. Want dat is toch waar het om gaat.
Pompoen
De bekende Hoemoes van Maza met de heerlijke zachte smaak
van pompoen. Lekker om te smeren en te dippen, maar ook
heerlijk om te koken, bijvoorbeeld een lekkere pompoensoep!

Less Salt
De welbekende Hoemoes van Maza, maar met wat minder zout!
En nog steeds heel erg lekker, bereid van de beste kikkererwten,
een vleugje verse knoflook en natuurlijk de fijnste sesam.

Muhammara
Muhammara is ideaal om verse groente in te dippen, lekker bij
jouw mezze, bij een salade of gewoon lekker op je broodje.

Falafel
Falafel is erg lekker te eten bij je mezze, als vleesvervanger of in een pitabroodje
met sla, tomaat en Hoemoes natuurlijk! De falafel van Maza is helemaal vegan.

Deze recepten worden je aangeboden
door Maza & Koffietijd
Ga voor meer informatie naar Koffietijd.club/mezze

