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

Hallo kookliefhebbers,
Ben je deze zomer op zoek naar heerlijke
barbecue recepten, knapperige salades of
zelfgemaakt ijs? Doe dan inspiratie op via onze
website.

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  Heb je zelf nog
leuke ideeën of leuke tips, laat het ons dan weten!

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique
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Heb je eieren over, of wil je leren hoe je zelf ingemaakte eieren kunt maken?
Met behulp van dit recept heb je in een klein half uurtje ingemaakte eieren!

Dit recept Ingemaakte eieren kun je vinden via ohmydish.nl.

Chili con carne met witte courgette

Een chili con carne met witte courgette is heerlijk zomers, boordevol groenten.
Extra smaakvol door de kruiden en een zomer courgette.

Dit recept Chili con carne met witte courgette kun je vinden via ohmydish.nl.
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Gebakken witte courgette met kaas

Deze gebakken witte courgette met kaas is een heerlijk, makkelijk en snel
bijgerecht. Eventueel ook als vegetarische maaltijd te serveren.

Dit recept Gebakken witte courgette met kaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Macaroni boursin gratin
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Een makkelijke macaroni boursin gratin is klaar binnen een uur. Een hartige
maaltijd met ham en veel kaas. Met een heerlijk krokante bovenkant.

Dit recept Macaroni boursin gratin kun je vinden via ohmydish.nl.

Kipspiesjes met kurkuma

Deze kipspiesjes met kurkuma zijn dé perfecte spiesen tijdens de volgende
barbecue! Heerlijk kruidig, een beetje pit, hartig en mals. Precies goed dus!

Dit recept Kipspiesjes met kurkuma kun je vinden via ohmydish.nl.
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Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.
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