
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

Clafoutis – kersengebak
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Clafoutis is een klassiek Frans kersengebak, het lekkerste als deze nog een
beetje warm is. Maar afgekoeld ook nog steeds érg lekker.

Dit recept Clafoutis – kersengebak kun je vinden via ohmydish.nl.

Koolrabi in roomsaus

Een ouderwets en makkelijk bijgerecht is deze koolrabi in roomsaus. Maak zelf
bechamelsaus en geef de koolrabi een heerlijk en leuk kleurtje met kruiden.

Dit recept Koolrabi in roomsaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Lavendel honing cheesecake
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Deze lavendel honing cheesecake kan op verschillende manieren aan zijn
lavendelsmaakje komen. Gemalen lavendel, extract, net wat je hebt. Klaar in
een uur.

Dit recept Lavendel honing cheesecake kun je vinden via ohmydish.nl.

Vegetarische champignon Bourguignon

Deze vegetarische champignon Bourguignon is klaar in een half uur en
ontzettend smaakvol door gebruik van verschillende soorten champignons en
kleine uitjes
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Dit recept Vegetarische champignon Bourguignon kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pittige aardappelpartjes uit de oven

Deze pittige aardappelpartjes uit de oven zijn nóg lekkerder gemaakt door
toevoeging van geraspte kaas. Een heerlijk krokant bijgerecht.

Dit recept Pittige aardappelpartjes uit de oven kun je vinden via ohmydish.nl.

Quiche Lorraine
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Een klassieke quiche Lorraine, heel simpel met spekjes, crème fraîche, eieren,
room én een zelfgemaakte hartige taart bodem. Erg makkelijk, maar zó
smaakvol

Dit recept Quiche Lorraine kun je vinden via ohmydish.nl.

Pastasalade met geroosterde groenten

Pastasalade met geroosterde groenten is een heerlijk bijgerecht bij de
barbecue of als lunch. Klaar binnen een half uur en zó lekker!
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Dit recept Pastasalade met geroosterde groenten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Citroen kwarktaart met meringues

Een citroen kwarktaart met meringues is heerlijk luchtig, fris en licht van smaak.
Te maken zonder oven en weinig werk. Daarna wel nog even geduld!

Dit recept Citroen kwarktaart met meringues kun je vinden via ohmydish.nl.

Melanzane alla parmigiana
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Melanzane alle parmigiana is een overheerlijk klassiek Italiaans gerecht.
Boordevol smaken en de perfecte combinatie van aubergine, kaas en tomaat.

Dit recept Melanzane alla parmigiana kun je vinden via ohmydish.nl.
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