
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

Snijbiet en aubergine lasagne
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Een vegetarische snijbiet en aubergine lasagne, ook makkelijk met een extra
laagje gehakt te maken voor de vleeseters. Lekker romig door de
bechamelsaus.

Dit recept Snijbiet en aubergine lasagne kun je vinden via ohmydish.nl.

Tempura van champignons en spinazie

Tempura van champignons en spinazie is heerlijk krokant als bijgerecht of
snack. De spinazie zit in het tempura beslag, dat had je niet verwacht he?

Dit recept Tempura van champignons en spinazie kun je vinden via
ohmydish.nl.

Gestoofde schouderkarbonade
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Deze ouderwetse gestoofde schouderkarbonade is een klassiek Frans recept
met rode wijn en kruiden. Het vlees wordt er ontzettend mals en zacht van.

Dit recept Gestoofde schouderkarbonade kun je vinden via ohmydish.nl.

Aardbeien-advocaat slof

Het brosse sloffendeeg gevuld met een heerlijke romige advocaat mousse is
overheerlijk. Deze aardbeien-advocaat slof is makkelijk te maken.

Dit recept Aardbeien-advocaat slof kun je vinden via ohmydish.nl.
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Sarma van snijbiet

Deze rolletjes komen je vast bekend voor, maar dan i.p.v. wijnbladeren zijn
deze sarma van snijbiet gemaakt. Stiekem nóg veel lekkerder.

Dit recept Sarma van snijbiet kun je vinden via ohmydish.nl.

‘Gezonde’ rabarber schuim vlaai
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Een ouderwetse rabarber schuim vlaai, maar dan met speltbloem en
kokosbloesemsuiker en daarom (best) 'gezond'. Gemaakt met een typische gist
vlaaienbodem.

Dit recept ‘Gezonde’ rabarber schuim vlaai kun je vinden via ohmydish.nl.

Preischotel met aardappels en gehakt

Smullen maar! Van deze oer-Hollandse preischotel met gehakt en aardappels
blijf je eten. Recept voor 6 personen, klaar in 45 minuten tijd.

Dit recept Preischotel met aardappels en gehakt kun je vinden via ohmydish.nl.

Foodblogswap
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Maandelijks doet Ohmydish mee aan de “foodblogswap” van de
Facebookgroep FoodbloggersNL (https://www.facebook.com/groups/Foodblogg
ersNL/). Op deze pagina staan alle foodblogswaps gemaakt door ons, aan de
hand van lekkere recepten van andere leden van de Facebookgroep: Overzicht
2017 Mei: Amandel cruffins via Patesserie April: Espresso brownies met witte
chocolade via Annemiek kookt Maart: Turkse appelkoekjes – Kurabiye elmali
via Ellouisa cooking Februari: Aubergine en […]

Dit recept Foodblogswap kun je vinden via ohmydish.nl.
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