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

Hallo kookliefhebbers,
Het is september, dat betekent dat het einde van
de zomer bijna in zicht is. Het is de tijd van verse
vijgen, ben je hier ook zo dol op? 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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Deze zelfgemaakte tahinisaus is gemaakt met knoflook en citroen. Verwar deze
saus niet met sesampasta. Erg makkelijk te maken, heerlijk als dipsaus.

Dit recept Zelfgemaakte tahinisaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Courgettesalade met yoghurt

Deze frisse courgettesalade met yoghurt is klaar binnen een half uur. Met
weinig ingrediënten en een simpele dressing het perfecte bijgerecht.

Dit recept Courgettesalade met yoghurt kun je vinden via ohmydish.nl.
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Hoe weet je wanneer een cake gaar is?

Een niet gare cake is erg vervelend, maar hoe weet je wanneer een cake gaar
is ? Er zijn een aantal manieren om te zien of een cake gaar is. Gebruik een
satéprikker. Prik met een (schone) satéprikker van hout in de cake. Komt de
prikker er schoon en droog uit? Dan is je cake […]

Dit recept Hoe weet je wanneer een cake gaar is? kun je vinden via
ohmydish.nl.

Caponata
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Caponata is een beetje vergelijkbaar met de bekende ratatouille. Het is een
klassiek Siciliaans recept, heerlijk op brood maar kan ook als bijgerecht.

Dit recept Caponata kun je vinden via ohmydish.nl.

Krokante vijgen gebakjes met kaneel

Deze krokante vijgen gebakjes met kaneel zijn makkelijk te maken met maar
een paar ingrediënten. Er gaat niets boven verse vijgen!

Dit recept Krokante vijgen gebakjes met kaneel kun je vinden via ohmydish.nl.
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