
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

Frisse courgette salade met mozzarella
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Deze frisse courgette salade met mozzarella is een heerlijk fris bijgerecht. Of
als een heerlijke lichte en snelle salade als voorgerecht of lunch.

Dit recept Frisse courgette salade met mozzarella kun je vinden via
ohmydish.nl.

Zelf kipkruiden maken

Het kopen van kant-en-klare kruidenmixen is heel aanlokkelijk, maar het zelf
samenstellen is zo makkelijk en overheerlijk. Zeker als je toch al een kast vol
met kruiden hebt, dan is het al helemaal zo klaar! Voor deze kruidenmix heb je
geen vijzel nodig, kipkruiden worden samengesteld met enkel gemalen kruiden.
2 theelepels paprikapoeder 1 theelepel […]

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

Aardbeien-mascarpone toetje
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Een zomers aardbeien-mascarpone toetje dat super makkelijk is. Binnen een
kwartiertje klaar, dus des te sneller kun je ervan genieten!

Dit recept Aardbeien-mascarpone toetje kun je vinden via ohmydish.nl.

Rijstsalade met stoofpeertjes

Salades zijn altijd overheerlijke bijgerechten bij de barbecue, maar je kunt deze
vegetarische rijstsalade met stoofpeertjes ook als lunch serveren.

Dit recept Rijstsalade met stoofpeertjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Frisse krieltjessalade

Dit is nog eens een aardappelsalade die totaal anders is dan je gewend bent.
Heerlijke frisse krieltjessalade met basilicum, yoghurt, limoen en courgette.

Dit recept Frisse krieltjessalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Romige farfalle met champignons en ham
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Deze romige farfalle met champignons en ham is makkelijk te maken, vol van
smaak én te maken in één pan. Staat binnen een half uur op tafel.

Dit recept Romige farfalle met champignons en ham kun je vinden via
ohmydish.nl.

Gestoomde Parijse worteltjes

Er is niets lekkerder dan verse wortels. Gestoomde Parijse worteltjes zien er
niet alleen leuk uit, ze behouden al hun smaak en vitaminen.

Dit recept Gestoomde Parijse worteltjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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