
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:

Mini pitabroodjes met kikkererwten en broccoli
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Vegetarische mini pitabroodjes met kikkererwten en broccoli zijn verfrissend en
vullend. Boordevol smaken en klaar binnen een half uur.

Dit recept Mini pitabroodjes met kikkererwten en broccoli kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pittige rode rijst salade met kip en mango

Deze pittige rode rijst salade met kip en mango kun je net zo pittig maken als je
zelf wilt. Heerlijk vullende salade boordevol frisse smaken.
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Dit recept Pittige rode rijst salade met kip en mango kun je vinden via
ohmydish.nl.

Ingeweckte geroosterde paprika’s

Op de markt koop je allerlei lekkernijen, zoals paprika's. Heb je teveel paprika's
over? maak dan ingeweckte geroosterde paprika's!

Dit recept Ingeweckte geroosterde paprika’s kun je vinden via ohmydish.nl.

Abrikozen-ananas galette
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Deze abrikozen-ananas galette is makkelijk te maken zonder bakvorm. De
combinatie van fruit en een snufje kaneel had je niet verwacht, toch? Zó lekker!

Dit recept Abrikozen-ananas galette kun je vinden via ohmydish.nl.

Honingkip

Deze honingkip is krokant en heerlijk kleverig tegelijk. Staat binnen een half uur
op tafel met een sausje van honing, sojasaus en meer. Verrassend lekker!

Dit recept Honingkip kun je vinden via ohmydish.nl.

https://ohmydish.nl/recipe/abrikozen-ananas-galette/
https://ohmydish.nl/recipe/abrikozen-ananas-galette/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recipe/honingkip/
https://ohmydish.nl/recipe/honingkip/
https://ohmydish.nl/recipe/honingkip/
https://ohmydish.nl/


Amandel cruffins

Amandel cruffins, oftewel een combinatie van croissants en muffins. Krokant
door het amandelschaafsel en de vele laagjes en fris door de citroen.

Dit recept Amandel cruffins kun je vinden via ohmydish.nl.

Vispannetje met zalm en koolvis
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Populair in restaurants, makkelijk zelf thuis te maken. Een vispannetje met
zalm en koolvis in een heerlijke vissaus met een korstje van kaas.

Dit recept Vispannetje met zalm en koolvis kun je vinden via ohmydish.nl.

Copyright © 2014 - 2017 Ohmydish, All rights reserved.

Geen zin meer in deze mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.

https://ohmydish.nl/recipe/vispannetje-met-zalm-en-koolvis/
https://ohmydish.nl/
https://www.facebook.com/ohmydishNL/
http://ohmydish.nl/?bron=nieuwsbrief-social
https://www.instagram.com/ohmydish/
https://ohmydish.us9.list-manage.com/profile?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]
https://ohmydish.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]&c=4783850f5d
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&afl=1

