
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

Parelcouscous in rode koolblad met geitenkaas
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Maak eens een keer wat anders en verras je tafelgenoten met deze
parelcouscous in rode koolblad met geitenkaas. Heerlijk zacht en vol van
smaak. Klaar binnen een half uur.

Dit recept Parelcouscous in rode koolblad met geitenkaas kun je vinden via
ohmydish.nl.

Snelle tomatensalsa

Een super simpele tomatensalsa om te serveren als dip of bijgerecht. Lekker
met verse tomaten, jalapeño peper, knoflook en komijn. Klaar binnen 10
minuten.

Dit recept Snelle tomatensalsa kun je vinden via ohmydish.nl.

Zoete aardappel curry met krokante kikkererwten
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Een vegetarische zoete aardappel curry met krokante kikkererwten staat
binnen 50 minuten op tafel. Een beetje pittig, een beetje fris en vrij makkelijk te
maken.

Dit recept Zoete aardappel curry met krokante kikkererwten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Biefstuk met roze pepersaus

Biefstuk met roze pepersaus is makkelijk en snel te maken. Extra lekker met
frietjes en salade. Wist je dat roze peper eigenlijk besjes zijn i.p.v. echte peper?
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Dit recept Biefstuk met roze pepersaus kun je vinden via ohmydish.nl.
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