
Jouw wekelijkse recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

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

Pad thai
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Deze pad thai is gemaakt met rijstnoedels, kip, limoen, pinda's en meer en
staat binnen een half uur op tafel. Een klassieker uit de wok en wordt vaak
geserveerd als street food in Thailand.

Dit recept Pad thai kun je vinden via ohmydish.nl.

Garbure béarnaise – gevulde groentesoep met eend

Garbure béarnaise kent vele versies, deze franse gevulde groentesoep met
eend is de klassieke versie uit de regio waar wij wonen. Heeft even tijd nodig,
maar meer dan de moeite waard.
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Dit recept Garbure béarnaise – gevulde groentesoep met eend kun je vinden
via ohmydish.nl.

Tarte soleil

Een makkelijke snack voor bij de borrel, klaar binnen een half uur. Deze tarte
soleil ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog eens heerlijk knapperig en
smaakvol.

Dit recept Tarte soleil kun je vinden via ohmydish.nl.

Salade met courgette en garnaaltjes
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Deze salade met courgette en garnaaltjes is licht pittig door de rode peper,
verfrissend door de sinaasappel en extra lekker door de gember en knoflook.
Een heerlijke lichte salade voor een warme dag!

Dit recept Salade met courgette en garnaaltjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Acacia beignets

Acacia ken je vast wel van de honing, maar wist je dat je de bloemen ook zelf
kunt plukken en eten? Dip ze in beslag en maak dan eens zelf deze makkelijke
acacia beignets.
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Dit recept Acacia beignets kun je vinden via ohmydish.nl.

Limoen kwarktaart

Een frisse limoen kwarktaart die gemaakt is binnen 20 minuten, wel nog even
wachten met aansnijden! Ideale taart voor de zomer, te maken zonder oven en
maar een paar ingrediënten.

Dit recept Limoen kwarktaart kun je vinden via ohmydish.nl.
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