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

Hallo kookliefhebbers,
De herfst is officieel begonnen, inclusief
herfstachtig weer. De ideale tijd om de keuken in
te duiken voor heerlijke stoofpotjes, ovenschotels
en baksels. 

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

Kweepeer snoepjes
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Deze kweepeer snoepjes zijn een Franse klassieker, oftewel gekonfijte
kweepeer met citroen. Zoet en fris tegelijk. Kweeperen zonder te schillen!

Dit recept Kweepeer snoepjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Witte courgettesoep

Deze witte courgettesoep is een vullende soep die met brood een volledige
maaltijd is. Heerlijk met mais, milde pepers, spekjes en kaas. Mmm!

Dit recept Witte courgettesoep kun je vinden via ohmydish.nl.
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Sabich – Pitabroodjes met aubergine en ei

Sabich is een klassieker uit de Israëlische keuken. Een vegetarisch broodje
boordevol smaken, groenten en stiekem nóg lekkerder dan de bekende falafel.

Dit recept Sabich – Pitabroodjes met aubergine en ei kun je vinden via
ohmydish.nl.

Hartige taartjes met meiknol

https://ohmydish.nl/recept/sabich-pitabroodjes-met-aubergine-en-ei/
https://ohmydish.nl/recept/sabich-pitabroodjes-met-aubergine-en-ei/
https://ohmydish.nl/recept/sabich-pitabroodjes-met-aubergine-en-ei/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/hartige-taartjes-met-meiknol/
https://ohmydish.nl/recept/hartige-taartjes-met-meiknol/


Deze mini hartige taartjes met meiknol zien er niet alleen super schattig uit, ze
zijn ook nog eens overheerlijk. Gebruik bladerdeeg voor een snelle versie.

Dit recept Hartige taartjes met meiknol kun je vinden via ohmydish.nl.

Ratatouille

Deze gestoofde groenten zijn een klassiek en zeer bekend bijgerecht uit de
Franse keuken. Ratatouille bestaat o.a. uit courgette, aubergine, paprika en
tomaat

Dit recept Ratatouille kun je vinden via ohmydish.nl.
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Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.
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