
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

Lavendelkoekjes met citroen
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Heerlijk frisse en licht zoete lavendelkoekjes met citroen zijn makkelijk te
maken. Maak ze in een hartjesvorm speciaal voor Valentijnsdag, maar eigenlijk
kunnen ze het hele jaar door!

Dit recept Lavendelkoekjes met citroen kun je vinden via ohmydish.nl.

Rode aardappelsalade met broccoli en kerrie

Deze rode aardappelsalade met broccoli en kerrie is heerlijk als bijgerecht bij
vlees of vis, bij de barbecue of serveer als lunch salade. Klaar binnen een half
uur.

Dit recept Rode aardappelsalade met broccoli en kerrie kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pizza baguette
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Een pizza baguette is een heerlijk belegd stokbrood met spekjes,
champignons, kaas en meer. Een lunch om van te smullen! Klaar binnen een
kwartier.

Dit recept Pizza baguette kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta uit de oven

Een simpele pasta uit de oven, extra lekker door de krokante laag kaas.
Heerlijk met gehakt, tomaat en kruiden. Staat binnen 45 minuten op tafel.

Dit recept Pasta uit de oven kun je vinden via ohmydish.nl.
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Courgette-kaas brood

Heb je een courgette over? Maak er een heerlijk courgette-kaas brood van!
Ideaal als lunch of om bij gerechten te serveren. Recept voor 2 personen, klaar
in een half uur.

Dit recept Courgette-kaas brood kun je vinden via ohmydish.nl.

Aubergine gratin
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Voor deze aubergine gratin worden de aubergines eerst nóg smaakvoller
gemaakt in een grillpan. Extra lekker door een krokante laag kaas en een
makkelijke tomatensaus.

Dit recept Aubergine gratin kun je vinden via ohmydish.nl.
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