
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

Drinkbare fruitsalade
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Dit drankje bevat zoveel fruit, dat het wel een drinkbare fruitsalade lijkt. Snel te
maken, super verfrissend en nog gezond ook. Wat wil je nog meer?

Dit recept Drinkbare fruitsalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Gefermenteerde kool en wortel

Deze gefermenteerde kool en wortel maak je op dezelfde manier als zuurkool,
maar lijkt een beetje op atjar. De moeite waard om op te wachten!

Dit recept Gefermenteerde kool en wortel kun je vinden via ohmydish.nl.

Lavendel Kir Royal
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Deze Franse cocktail is een echte klassieker, maar dan met een twist. Lavendel
Kir Royal is heerlijk bruisend, een tikkeltje zoet en toch fris.

Dit recept Lavendel Kir Royal kun je vinden via ohmydish.nl.

Appel en kaneel madeleines

Madeleines, oftewel een klassiek Frans klein cakeje. Heb jij ze al eens
gegeten? Probeer ze ook met in andere smaken, zoals deze appel en kaneel
madeleines.

Dit recept Appel en kaneel madeleines kun je vinden via ohmydish.nl.
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Caipirinha sorbet

De klassieke Braziliaanse caipirinha cocktail, heerlijk fris door de limoen! Maak
ook eens een caipirinha sorbet, perfect voor warme dagen.

Dit recept Caipirinha sorbet kun je vinden via ohmydish.nl.

Spaanse omelet
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Dit Spaanse omelet is een echte klassieker, heel simpel met aardappels, eieren
en verder weinig poespas. Heerlijk als lunch, tapas of avondmaaltijd.

Dit recept Spaanse omelet kun je vinden via ohmydish.nl.

Gewokte groenten met kerrie

Maak eens deze gewokte groenten met kerrie, cashewnoten en o.a. spinazie
als bijgerecht. Makkelijk te maken en binnen 20 minuten op tafel.

Dit recept Gewokte groenten met kerrie kun je vinden via ohmydish.nl.
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