
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

Broodje gyros
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Een broodje gyros is altijd lekker, maar met zelfgemaakte gyros is dit broodje
zelfs nóg lekkerder! Maak ook eens zelf je gyroskruiden en knoflooksaus!

Dit recept Broodje gyros kun je vinden via ohmydish.nl.

Zuurkoolstamppot

Een klassieke zuurkoolstamppot zonder poespas is op zijn tijd ontzettend
lekker. Ook te maken zonder spekjes, heerlijke smeuïge stamppot, mm!

Dit recept Zuurkoolstamppot kun je vinden via ohmydish.nl.

Taaitaai
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Taaitaai is razend populair tijdens Sinterklaas. Maak deze kruidige koekjes
eens zelf, zonder koekjes vorm ook te maken in elke andere gewenste vorm.

Dit recept Taaitaai kun je vinden via ohmydish.nl.

Wat is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten?

Over het algemeen hoor je mensen altijd ‘pepernoten’ zeggen en nauwelijks
hoor je ‘kruidnoten’. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? De échte pepernoten
zijn juist de blokjes, die minder krokant zijn maar stiekem ook erg lekker zijn.
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En dan zijn er de bekendste; de ronde donkere en krokante koekjes; de
kruidnoten. Pepernoten zijn zachter […]

Dit recept Wat is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten? kun je vinden
via ohmydish.nl.

Macaroni met chorizo en tomaat

Een makkelijke maaltijd is altijd fijn voor doordeweeks. Deze macaroni met
chorizo en tomaat staat binnen 20 minuten op tafel.

Dit recept Macaroni met chorizo en tomaat kun je vinden via ohmydish.nl.

Appeltaart met fudge
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Een appeltaart is favoriet bij velen. Deze heerlijke herfstige appeltaart met
fudge is zelfs nóg lekkerder dan de klassieke variant.

Dit recept Appeltaart met fudge kun je vinden via ohmydish.nl.
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