
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

Risotto met rode wijn
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Een overheerlijke risotto met een prachtige kleur. Deze risotto met rode wijn is
gemaakt met weinig ingrediënten, staat binnen 25 minuten op tafel. Extra
lekker met een frisse groene salade.

Dit recept Risotto met rode wijn kun je vinden via ohmydish.nl.

Aardappelgratin met ui

Een aardappelgratin met ui is het perfecte bijgerecht bij elk soort vlees of vis.
Deze versie is zelfs nóg lekkerder dan de klassieke versie. Klaar binnen 45
minuten.

Dit recept Aardappelgratin met ui kun je vinden via ohmydish.nl.

Kipsaté
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Heerlijk gegrilde kipsaté, gemarineerd in een pasta van o.a. kurkuma, knoflook,
peper en citroengras. Makkelijk te maken, wel nog even geduld tot de smaken
zijn ingetrokken!

Dit recept Kipsaté kun je vinden via ohmydish.nl.

Cakerol met frambozen

Een overheerlijke cakerol met frambozen en frisse roomkaas. Het ziet er
feestelijk uit en is niet zo moeilijk als deze eruit ziet. Zorg ervoor dat je cake niet
te dun is, dan komt het zeker goed!
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Dit recept Cakerol met frambozen kun je vinden via ohmydish.nl.

Snelle nasi goreng met varkensvlees

Een snelle nasi goreng met varkensvlees staat binnen 20 minuten op tafel. Je
kunt deze een beetje pittiger maken door een verse rode peper toe te voegen.
Recept voor 4 personen.

Dit recept Snelle nasi goreng met varkensvlees kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf bitterballen maken
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Zelf bitterballen maken heeft even tijd nodig vanwege het stoofvlees, maar dit
maakt het juist extra lekker! Draadjesvlees met een krokant jasje, helemaal zelf
gemaakt! Jammie!

Dit recept Zelf bitterballen maken kun je vinden via ohmydish.nl.
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