
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
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Dit speculaas recept gebruikte mijn moeder vroeger om samen met ons
koekjes te bakken. Heerlijk krokant en makkelijk te maken. Zelfgebakken
koekjes, mm!

Dit recept Speculaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Wild ragout

Goed vullende winterse wild ragout (stoof) met volle smaken, perfect voor het
wild seizoen. Heerlijk om binnen mee op te warmen als het buiten koud is.

Dit recept Wild ragout kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf gyros kruiden maken
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Zelf gyros kruiden maken is super makkelijk en zóveel lekkerder dan kant-en-
klare kruidenmixen. Zelf kruidenmixen maken heeft ook nog als extra voordeel
dat je ze naar eigen smaak kunt maken en ze minder zout bevatten. 2
theelepels gedroogde oregano 2 theelepels gedroogde tijm 1 theelepel
gedroogde peterselie flinke snuf (zwarte) peper 1/2e theelepel gemalen kaneel
[…]

Dit recept Zelf gyros kruiden maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Peppadews gevuld met chorizo en champignons
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Peppadews zijn van die kleine pepertjes, je kunt ze heerlijk vullen met
bijvoorbeeld chorizo en champignons. Lekker om te serveren op een feestje!

Dit recept Peppadews gevuld met chorizo en champignons kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pepernoten

De zachte honing en anijs achtige blokjes, dat zijn de echte pepernoten, wisten
jullie dat? Ze zijn te maken met weinig ingrediënten en zijn snel klaar.

Dit recept Pepernoten kun je vinden via ohmydish.nl.
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