
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

Foodblog awards 2017
Wij zijn genomineerd voor de foodblog awards 2017 en zijn door als finalisten
in de categorie "Favoriete food foto". Je kunt ons helpen winnen door op ons te
stemmen, dat kan door op het food blog awards 2017 logo te klikken of deze
link te volgen. Alvast enorm bedankt!
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Pizza tonno

Zet een heerlijke zelfgemaakte pizza tonno (tonijn pizza) op tafel vanavond.
Met rode ui, mozzarella en een heerlijke passata. Recept voor 1 pizza.

Dit recept Pizza tonno kun je vinden via ohmydish.nl.

Perzikvlaai

Een Limburgse perzikvlaai is een klassieker, geliefd door velen. Hij ziet er niet
alleen mooi uit, hij smaakt ook nog eens heerlijk fruitig en fris.
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Dit recept Perzikvlaai kun je vinden via ohmydish.nl.

Gemarineerd rundvlees met courgette en champignons

Dit gemarineerd rundvlees met courgette en champignons is het lekkerste met
een stuk malse biefstuk en geserveerd met aardappels, óf rijst, óf noedels..

Dit recept Gemarineerd rundvlees met courgette en champignons kun je vinden
via ohmydish.nl.

Kruidige en makkelijke sladressing
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Een kruidige en makkelijke sladressing die te combineren is bij elk soort
salade. Het is een basis vinaigrette, maar dan boordevol verse kruiden.

Dit recept Kruidige en makkelijke sladressing kun je vinden via ohmydish.nl.

Pavlova met perzik en kiwi

Een heerlijk fruitige pavlova met perzik en kiwi is makkelijk te maken, alleen
nog even geduld terwijl hij in de oven staat. Dat wordt smullen!

Dit recept Pavlova met perzik en kiwi kun je vinden via ohmydish.nl.
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Aardappel-truffelsoep

Deze aardappel-truffelsoep is stiekem een beetje luxe, maar dan gewoon thuis.
Een romige soep, heerlijk als voorgerecht tijdens de feestdagen of etentje.

Dit recept Aardappel-truffelsoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Frisse springrolls met bleekselderij en komkommer
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Deze frisse springrolls met bleekselderij en komkommer zijn heerlijk knapperig,
gezond en klaar binnen een half uur. Te serveren als vegetarische snack.

Dit recept Frisse springrolls met bleekselderij en komkommer kun je vinden via
ohmydish.nl.

Klassieke hachee

Een klassieke hachee is niet alleen lekker in de winter, deze overheerlijke en
makkelijke stoofpot is eigenlijk altijd lekker. Klaar binnen 2,5 uur.

Dit recept Klassieke hachee kun je vinden via ohmydish.nl.
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