
Jouw wekelijkse recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

Geen nieuwsbrief
ontvangen?
Normaal gesproken ontvang je onze
nieuwsbrief elke maandag, het is je misschien
opgevallen dat er afgelopen maand geen
nieuwsbrief meer verstuurd is. Wij zijn
namelijk naar Zuid-Frankrijk geëmigreerd en

hadden helaas geen tijd (en een internetverbinding) om de nieuwsbrief te
versturen! :-)

Vanaf nu ontvang je -zoals je van ons gewend was- elke week mijn
nieuwste recepten helemaal gratis in je inbox.

Hey 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. Er zijn inmiddels al meer
dan 1000 recepten gratis te bekijken! Ik wens je veel kookplezier toe, tot ziens
op ohmydish.nl !

Lieve groetjes,

Veronique

Lychee-kokos pudding met mango
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Deze romige lychee-kokos pudding met mango is heerlijk zacht van smaak en
structuur. Kan ook met extra fruit zoals kiwi. De pudding is gemaakt zonder
gelatine.

Dit recept Lychee-kokos pudding met mango kun je vinden via ohmydish.nl.

Witte bonen stoofpot met kalfsvlees

Deze witte bonen stoofpot met kalfsvlees wordt gemaakt met weinig
ingrediënten. Heerlijk met tomaat, rozemarijn, tijm en meer. Klaar in iets meer
dan een uur.
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Dit recept Witte bonen stoofpot met kalfsvlees kun je vinden via ohmydish.nl.

Kruidige appeltaart

Een kruidige appeltaart met frisse appels, kaneel, kardamom, nootmuskaat en
meer. Verrassende smaken, een heerlijke variatie op een klassieker!

Dit recept Kruidige appeltaart kun je vinden via ohmydish.nl.

Pastinaak stamppot
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Een makkelijke maaltijd voor doordeweeks is deze pastinaak stamppot.
Vegetarisch, vol van smaak én met als extra champignons en romaine sla,
jammie!

Dit recept Pastinaak stamppot kun je vinden via ohmydish.nl.

Courgette quiche met serranoham

Deze courgette quiche met Serranoham is ook gemakkelijk zonder ham te
maken voor een vegetarische versie. Een quiche is heerlijk als avondmaaltijd,
maar ook als lunch.

Dit recept Courgette quiche met serranoham kun je vinden via ohmydish.nl.

Limoncello tiramisu
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Een fris toetje dat snel klaar is, nóg lekkerder zelfs dan de klassieke tiramisu.
Deze limoncello tiramisu is perfect voor de citroen liefhebber, mét lemon curd,
mm!

Dit recept Limoncello tiramisu kun je vinden via ohmydish.nl.

Gewokte savooiekool met kip

Deze gewokte savooiekool met kip is snel klaar en heerlijk met een
zelfgemaakte woksaus. Boordevol smaken van sojasaus, gember en een
vleugje chili.
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Dit recept Gewokte savooiekool met kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Wortelpuree

Een simpele wortelpuree met tijm en gember is een heerlijk bijgerecht dat snel
gemaakt is. Kruidig en vol van smaak, met weinig ingrediënten.

Dit recept Wortelpuree kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta ovenschotel met chorizo
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Een makkelijke doordeweekse maaltijd die vooraf voor te bereiden is. Deze
pasta ovenschotel met chorizo zit boordevol smaak en natuurlijk kaas. Te
maken met weinig ingrediënten!

Dit recept Pasta ovenschotel met chorizo kun je vinden via ohmydish.nl.

Frangipane en passievrucht taart

Deze frangipane en passievrucht taart valt lekker licht op de maag, des te meer
redenen om een extra stuk te pakken! Recept voor 12 personen.

Dit recept Frangipane en passievrucht taart kun je vinden via ohmydish.nl.

Beef Wellington
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Een pronkstuk op de kersttafel, of tijdens een diner. Een Beef Wellington is
gemaakt met mals rundvlees, paddenstoelen en een krokante korst. Mmm!

Dit recept Beef Wellington kun je vinden via ohmydish.nl.

Leggen kippen het hele jaar door eieren?

Niet alle kippenrassen leggen het hele jaar door eieren. Dat wil zeggen: niet
alle kippenrassen leggen eieren in de (koude) winter. Raskippen leggen geen
eieren in de winter, legkippen doen dat wel. Om ervoor te zorgen dat legkippen
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ook in de winter eieren leggen, zul je gebruik moeten gaan maken van
daglichtlampen. Een leghen heeft […]

Dit recept Leggen kippen het hele jaar door eieren? kun je vinden via
ohmydish.nl.
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