
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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Zelf rode curry pasta maken

Een rode curry pasta kun je natuurlijk gemakkelijk kant-en-klaar kopen, want er
bestaan vele soorten in die erg lekker zijn. Maar wat er zelfs nóg lekkerder is, is
om deze eens zelf te maken. Je kunt deze dan ook makkelijk langer bewaren óf
in porties invriezen. Ingrediënten 2 rode pepers 2 knoflooktenen 1 citroengras
stengel […]

Dit recept Zelf rode curry pasta maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Bruschetta met pompoen en erwtjes
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Deze bruschetta met pompoen en erwtjes is een herfstige variant van de
bekende bruschetta met tomaat. Pompoen, erwtjes en kaas; een overheerlijke
combinatie

Dit recept Bruschetta met pompoen en erwtjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Carajillo – koffie cocktail

Heb je al eens van een carajillo gehoord? Een overheerlijke cocktail met licor
43 en koffie. Overheerlijk na het diner, zowel warm als koud te serveren.

Dit recept Carajillo – koffie cocktail kun je vinden via ohmydish.nl.
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Hazelnoten cake met peer

Een overheerlijke hazelnoten cake met peer, perfect herfstige taart om binnen
van te genieten met een kop koffie of thee, terwijl het buiten waait.

Dit recept Hazelnoten cake met peer kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta met kip, pesto en amandelen
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Deze pasta met kip, pesto en amandelen is klaar binnen een half uurtje en is
gemaakt in één pan. Erg makkelijk en nog zonder room gemaakt ook!

Dit recept Pasta met kip, pesto en amandelen kun je vinden via ohmydish.nl.

Geroosterde pompoen met rode ui en truffel

Deze geroosterde pompoen met rode ui en truffel is een heerlijk bijgerecht voor
bij tagliatelle of andere pasta. Serveer met (verse) truffel en balsamico.

Dit recept Geroosterde pompoen met rode ui en truffel kun je vinden via
ohmydish.nl.
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