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Hallo kookliefhebbers,
Het is jullie misschien opgevallen, of misschien
ook niet, dat er de laatste maand wat minder
nieuwe recepten online zijn gezet dan jullie
gewend zijn van Ohmydish. We zijn druk bezig
met verbouwen, aangezien we bijna alles zelf
doen gaat hier heel veel tijd in zitten. De
aankomende tijd zullen er daarom maar 2 x per

week nieuwe recepten geplaatst worden. De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per
maand verwachten ipv elke maandag. Inmiddels staan er al meer dan 1100
recepten op Ohmydish! 

Mocht je interesse hebben in onze emigratie- en verbouwingsverhalen, dan kun
je deze lezen op www.emigreren.fr. Hier verschijnen zo nu en dan verhaaltjes
met foto’s, over leuke dingen maar ook tegenslagen. 

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Gebakken tuinbonen met knoflook
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Deze gebakken tuinbonen met knoflook zijn een makkelijk bijgerecht. Als je
gedroogde tuinbonen gebruikt dien je deze wel eerst te wellen in koud water,
dus daar heb je even geduld voor nodig.

Dit recept Gebakken tuinbonen met knoflook kun je vinden via ohmydish.nl.

Stoofpot met rundvlees en venkel

Een stoofpot met rundvlees en venkel is gemaakt in de slowcooker, maar kan
ook in een braadpan. De aardappels kunnen eventueel ook los erbij geserveerd
worden. Door de venkel is deze stoofpot niet te zwaar van smaak.
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Dit recept Stoofpot met rundvlees en venkel kun je vinden via ohmydish.nl.

Lente lasagne met groene asperges

Een heerlijk frisse lente lasagne met groene asperges is gemaakt met een
citroen-bechamelsaus en verse asperges. Je kunt deze met of zonder vlees
maken, klaar in iets meer dan een uur.

Dit recept Lente lasagne met groene asperges kun je vinden via ohmydish.nl.

Satéballetjes
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Deze satéballetjes doen het altijd goed op een feestje, ze zijn snel te maken en
dat is maar goed ook want ze zijn ook snel op!

Dit recept Satéballetjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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