
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

Rijstsalade met zalm en koolvis
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Een snelle en makkelijke rijstsalade met zalm en koolvis. Te serveren als
volledige avondmaaltijd of lunch. Met een sausje van o.a. sojasaus en gember.

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

Spekkoek

Klassieke spekkoek komt oorspronkelijk uit Nederlands-Indië. Dunne laagjes
vanille cake wisselen zich af met dunne laagjes kruidige cake; de moeite
waard!

Dit recept Spekkoek kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf speculaaskruiden maken
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Het is nog lang geen Sinterklaas, maar speculaaskruiden kunnen ook voor
andere recepten gebruikt worden. Zoals een overheerlijke spekkoek, met van
die heerlijke kruidige laagjes. Vaak wordt deze kruidenmix ook wel koekkruiden
genoemd. Hoe je het ook noemt, dit kruidenmengsel is makkelijk te maken. Je
kunt ervoor kiezen alle kruiden al gemalen te gebruiken, maar […]

Dit recept Zelf speculaaskruiden maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Stoofsla
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Ouderwetse stoofsla, iedereen kent het vast wel. Zo niet, dan is het absoluut de
moeite waard dit eens te maken. Een hele krop sla gestoofd in boter met ham

Dit recept Stoofsla kun je vinden via ohmydish.nl.

Bonenschotel uit de slowcooker

Een makkelijke bonenschotel uit de slowcooker gerecht voor drukke dagen.
Boordevol smaak, kruiden, gehakt, linzen, een beetje pit en zelfs koffie. Mmm!

Dit recept Bonenschotel uit de slowcooker kun je vinden via ohmydish.nl.

Brood van rode linzen en geroosterde paprika
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Een brood van rode linzen en geroosterde paprika is een kruidig Indiase
bijgerecht. Heerlijk bij bijvoorbeeld een bonenschotel. Klaar binnen een uur.

Dit recept Brood van rode linzen en geroosterde paprika kun je vinden via
ohmydish.nl.

Jalebi

Deze gefrituurde lekkernij met een suikersiroop laag is zoet én mega lekker. Dit
jalebi recept komt uit India, maar er bestaan allerlei soorten recepten.

Dit recept Jalebi kun je vinden via ohmydish.nl.
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