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

Hallo kookliefhebbers,
De verbouwing van ons huis is nog steeds in volle
gang! Er staan een hele hoop recepten, how-to’s,
vraag & antwoord berichten en meer op Ohmydish
en we vullen dit 2 x per week voor jullie aan met
meer recepten 

Een aantal weken geleden ben ik begonnen met
het indelen van mijn moestuin. Mochten jullie het leuk vinden hier iets over te
lezen, dan hoor ik dit graag! Alles groeit hier super goed, dus jullie kunnen
recepten met veel groenten en fruit gaan verwachten. Zo hebben we een aantal
enorme vijgenbomen, maar ook kersen- en andere fruitbomen.

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Tortilla’s met worstjes, witte kool en krokante ui
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Probeer eens een ander soort vulling met deze tortilla's met worstjes, witte kool
en krokante ui. Heerlijke zoetzure kruidige kool voor een perfecte balans.

Dit recept Tortilla’s met worstjes, witte kool en krokante ui kun je vinden via
ohmydish.nl.

Amandel kokos koekjes

Deze makkelijke amandel kokos koekjes zijn klaar binnen 20 minuten. Te
maken met maar een paar ingrediënten. Extra lekker door een vleugje vanille.

Dit recept Amandel kokos koekjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Hamburger

Een klassieke hamburger is zeer makkelijk te maken. Je kunt de burgers grillen
in de pan of gebruik een barbecue voor extra lekkere burgers.

Dit recept Hamburger kun je vinden via ohmydish.nl.

Uien risotto
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Deze uien risotto heeft qua smaak iets weg van de klassieke uiensoep. Een
makkelijke en vegetarische risotto die binnen 40 minuten op tafel staat.

Dit recept Uien risotto kun je vinden via ohmydish.nl.

Copyright © 2014 - 2018 Ohmydish, Alle rechten voorbehouden.
Je hebt je ingeschreven voor onze nieuwsbrief via ons food blog op https://ohmydish.nl

Ohmydish
27 route de la riviere basse
Préchac-sur-Adour 32160

France

Add us to your address book

Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.

https://ohmydish.nl/recept/uien-risotto/
https://ohmydish.nl/
https://www.facebook.com/ohmydishNL/
http://ohmydish.nl/?bron=nieuwsbrief-social
https://www.instagram.com/ohmydish/
https://ohmydish.us9.list-manage.com/vcard?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a
https://ohmydish.us9.list-manage.com/profile?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]
https://ohmydish.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]&c=6963a24412

