
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

Pizza shoarma met knoflooksaus
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Pizza shoarma met knoflooksaus is afgeleid van het pitabroodje met shoarma,
de zelfgemaakte knoflooksaus maakt deze pizza helemaal af !

Dit recept Pizza shoarma met knoflooksaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Knoflooksaus

Zelfgemaakte knoflooksaus die je naar wens sterker van smaak kunt maken.
Gemaakt van knoflook, frisse yoghurt en verse bieslook. Klaar in 10 minuten!

Dit recept Knoflooksaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Pizza funghi (pizza met champignons)
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1 van de meest bekende pizza's is een pizza funghi, ofwel een pizza belegd
met champignons. Te maken met weinig ingrediënten, recept voor 2 pizza's.

Dit recept Pizza funghi (pizza met champignons) kun je vinden via ohmydish.nl.

Appelbollen

Appelbollen zijn nóg makkelijker te maken dan standaard appelflappen. Heerlijk
met kaneelsuiker en krokant bladerdeeg. Klaar binnen 40 minuten.

Dit recept Appelbollen kun je vinden via ohmydish.nl.
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Kip pilav met perzik

Oorspronkelijk was de bereidingswijze voor pilav gelijk aan die van risotto. Dit
is een zeer simpele versie van kip pilav met perzik (of pilaf). Mmm!

Dit recept Kip pilav met perzik kun je vinden via ohmydish.nl.

Risotto met chorizo en paprika
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Deze risotto met chorizo en paprika is niet alleen glutenvrij, maar ook lactose
vrij! Dit éénpansgerecht is makkelijk, boordevol smaak én rode wijn.

Dit recept Risotto met chorizo en paprika kun je vinden via ohmydish.nl.
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