
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

Quiche met sperziebonen en spekjes
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Een hartige taart met zelfgemaakt deeg is altijd de moeite waard! Deze quiche
met sperziebonen en spekjes is overheerlijk als avondeten of lunch.

Dit recept Quiche met sperziebonen en spekjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta salade met komkommer en basilicum pesto

Een frisse pasta salade met komkommer en basilicum pesto is een heerlijk
bijgerecht voor de barbecue of een volledige maaltijd tijdens warme dagen.

Dit recept Pasta salade met komkommer en basilicum pesto kun je vinden via
ohmydish.nl.

Aardbeien-karnemelk ijs
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Aardbeien-karnemelk ijs met een vleugje vlierbloesem is lekker fris en
makkelijk te maken. Je kunt hiervoor evt. ook diepvries aardbeien gebruiken.

Dit recept Aardbeien-karnemelk ijs kun je vinden via ohmydish.nl.

Zoetzure woksaus

Met behulp van deze lekkere zoetzure woksaus zet jij in een handomdraai een
geweldig smakend wokgerecht op tafel! Klaar in minder dan 10 minuten.

Dit recept Zoetzure woksaus kun je vinden via ohmydish.nl.
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Gin tonic met aardbeien en limoen

Gin tonic met aardbeien en limoen ziet er heerlijk uit en is zo klaar. Deze
klassieker is ontzettend lekker én verfrissend. Heerlijk tijdens warme dagen!

Dit recept Gin tonic met aardbeien en limoen kun je vinden via ohmydish.nl.
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