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

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

Rocky road taart
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Een klassieke Amerikaanse rocky road taart met chocolade, marshmallows,
amandelen en een bodem van koekkruimels. Niet moeilijk én ontzettend lekker!

Dit recept Rocky road taart kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip tandoori uit de pan

Heerlijk geurende kip tandoori uit de pan. Indiaas gerecht die je met
bijvoorbee;d geroosterde aardappels, rijst en een frisse salade kunt eten.
Simpelweg genieten!

Dit recept Kip tandoori uit de pan kun je vinden via ohmydish.nl.

Gerookte eendenborst-salade met walnoten
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Luchtige gerookte eendenborst-salade met walnoten die je binnen een kwartier
op tafel kunt zetten. Recept voor 4 personen, heerlijk met een glaasje
appelcider.

Dit recept Gerookte eendenborst-salade met walnoten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Makkelijke geroosterde rode aardappels met paprika

Makkelijke geroosterde rode aardappels met paprika is een ideaal bijgerecht
met weinig ingrediënten. De paprika geeft de aardappels een licht rokerige
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smaak.

Dit recept Makkelijke geroosterde rode aardappels met paprika kun je vinden
via ohmydish.nl.

Bánh mì – Vietnamese broodjes

Een Báhn mì is eigenlijk de Vietnamese variant van een broodje gezond. Je
kunt er vanalles op doen, wat je wilt. Dit broodje is een basis recept, heerlijk
met zoet-zure groenten.

Dit recept Bánh mì – Vietnamese broodjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.
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