
Jouw wekelijkse recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

Hallo kookliefhebber!
Wat leuk dat je ingeschreven bent voor onze
wekelijkse recepten update. Deze ontvang je elke
maandag. Je kunt ook direct naar onze website
gaan om honderden gratis recepten uit te
proberen, klik hier. Ik wens je veel kookplezier toe,
tot ziens op ohmydish.nl !

Lieve groetjes,

Veronique

 

Vind jij onze recepten leuk? Laat het dan weten door op Ohmydish te stemmen!
Klik op onderstaande foto om te stemmen:

Ananas soufflé

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=596762e04e
https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=596762e04e
https://ohmydish.nl/?source=nieuwsbrief-foto
https://ohmydish.nl/recepten-index?source=nieuwsbrief
https://ohmydish.nl/recepten-index?source=nieuwsbrief
https://ohmydish.nl/?source=nieuwsbrief
https://mrkortingscode.nl/awards/food-blog-awards-2017/
https://mrkortingscode.nl/awards/food-blog-awards-2017/
https://ohmydish.nl/recipe/ananas-souffle/


Door een extra smaakvolle kokosmelk te gebruiken is deze ananas soufflé niet
alleen overheerlijk, maar ook nog eens lactose vrij!

Dit recept Ananas soufflé kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip en courgette spies van de barbecue

Een heerlijke kip en courgette spies van de barbecue is makkelijk te maken.
Met een marinade van o.a. citroengras, tijm en paprikapoeder.

Dit recept Kip en courgette spies van de barbecue kun je vinden via
ohmydish.nl.
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Pizza Hawaï

Simpel recept voor een heerlijke pizza Hawaï, gemaakt met huisgemaakt deeg
en rijpe ananas. Recept voor 2 personen, klaar in 25 minuten.

Dit recept Pizza Hawaï kun je vinden via ohmydish.nl.

Knolselderij soep met spekvet en croutons
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Een overheerlijke romige knolselderij soep met spekvet en croutons. Ja echt,
gebakken in het vet van de spek voor een ontzettend smaakvolle soep.

Dit recept Knolselderij soep met spekvet en croutons kun je vinden via
ohmydish.nl.

Jamaicaanse kip van de barbecue

Deze Jamaicaanse kip van de barbecue is echt hemels. Met een beetje pit,
frisheid en heerlijk veel kruiden maak je zelf deze makkelijke marinade.

Dit recept Jamaicaanse kip van de barbecue kun je vinden via ohmydish.nl.

Gerookte makreelsalade
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Deze gerookte makreelsalade lijkt enigszins op een Salade Niçoise maar dan
met lekkere gerookte makreel. Recept voor 2 personen, klaar in 20 minuten.

Dit recept Gerookte makreelsalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Frisse rivierkreeft salade met ananas chutney

Een frisse rivierkreeft salade met ananas chutney is een heerlijke tegenhanger
met zoete, licht pittige en frisse smaken. Staat binnen een half uur op tafel

Dit recept Frisse rivierkreeft salade met ananas chutney kun je vinden via
ohmydish.nl.
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