
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

Gebakken rode kool salade met blauwe kaas
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Een makkelijke gebakken rode kool salade met blauwe kaas is klaar binnen 30
minuten en is de ideale lunch salade. Met een dressing van rode wijnazijn en
rozemarijn, mm!

Dit recept Gebakken rode kool salade met blauwe kaas kun je vinden via
ohmydish.nl.

Quiche met prei en geitenkaas

Een quiche met prei en geitenkaas kan gemaakt worden met een zelfgemaakte
taartbodem of kant-en-klaar bladerdeeg. Boordevol kaas en voor de liefhebbers
een plakje spek, maar deze quiche kan ook makkelijk vegetarisch blijven.

Dit recept Quiche met prei en geitenkaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Enchiladas met gehakt
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Enchiladas met gehakt zijn makkelijk te maken. Deze Mexicaanse tortilla's zijn
gevuld met gehakt, paprika, kruiden en meer. Staat binnen 40 minuten op tafel.

Dit recept Enchiladas met gehakt kun je vinden via ohmydish.nl.

Chili sin carne

Een chili sin carne is een chili boordevol bonen, mais en kruiden maar zonder
vlees. Deze vegetarische versie is net zo lekker, met pepers, limoen, rijst en
meer!

Dit recept Chili sin carne kun je vinden via ohmydish.nl.
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Gobi manchurian – Indiase bloemkool

Gobi manchurian, oftewel Indiase bloemkool. Gefrituurd met een overheerlijk
krokant jasje en daarna gemengd met een smaakvol en iets pittige saus.

Dit recept Gobi manchurian – Indiase bloemkool kun je vinden via ohmydish.nl.

Pompoentaart met gekonfijte sinaasappel en amandelen
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Een overheerlijke en frisse pompoentaart met gekonfijte sinaasappel en
amandelen heeft even tijd nodig om te maken. Dit is het meer dan waard, maar
ook zonder de decoraties nog steeds erg lekker.

Dit recept Pompoentaart met gekonfijte sinaasappel en amandelen kun je
vinden via ohmydish.nl.
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