
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

Balsamico-honing kip
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Heerlijk balsamico-honing kip, gebakken in de oven tot perfectie. Met een
krokant vel en malse kip, om van te smullen! Klaar binnen een half uur.

Dit recept Balsamico-honing kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Rijstnoedels met groenten

Deze rijstnoedels met groenten staan niet alleen binnen een half uur op tafel,
maar zijn ook nog een makkelijk te maken. Gebruik groenten naar keuze en
een makkelijke woksaus.

Dit recept Rijstnoedels met groenten kun je vinden via ohmydish.nl.

Raclette pizza
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Voor de echte kaasliefhebbers, een raclette pizza naar Frans recept. Een
stevige pizza die je honger gegarandeerd zal stillen! Met twee verschillende
kazen, aardappels, spek en rode ui.

Dit recept Raclette pizza kun je vinden via ohmydish.nl.

Wortelsoep met appel

Wortelsoep met appel is een vullende lunchsoep, of serveer in kleinere porties
als voorgerecht. Fris door de geraspte appel en hartig door de verse gember.

Dit recept Wortelsoep met appel kun je vinden via ohmydish.nl.
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Salade met roze peper dressing

Een simpele salade met roze peper dressing. Makkelijk en snel te maken, want
deze dressing is klaar binnen 5 minuten. Een fris bijgerecht met verrassende
smaken.

Dit recept Salade met roze peper dressing kun je vinden via ohmydish.nl.

Lasagne met gehakt en ricotta
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Een standaard lasagne maar dan zonder bechamelsaus. Deze lasagne met
gehakt en ricotta is heerlijk romig, boordevol tomaten en kaas. Klaar binnen
een uur.

Dit recept Lasagne met gehakt en ricotta kun je vinden via ohmydish.nl.

Daging smoor

Een Indonesische runderstoof die je hele huis vult met overheerlijke geuren.
Deze daging smoor is een echte klassieker, het lekkerste met rijst en een
simpele salade.

Dit recept Daging smoor 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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