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Hallo kookliefhebbers,
Ik kook graag met groenten uit het seizoen,
daarom ben ik zo dol op mijn moestuin. Er staat
nog een hoop rijp te worden in onze tuin, zoals
nog meer pompoenen en vijgen maar ook
granaatappels en walnoten. Hier kunnen jullie dus
later recepten mee verwachten, zoals o.a. een
pompoen cheesecake.

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

Chutney van kweepeer
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Deze chutney van kweepeer is zoet en zuur tegelijk, perfect om als bijgerecht
te serveren. Een makkelijke manier om kweeperen in te maken.

Dit recept Chutney van kweepeer kun je vinden via ohmydish.nl.

Pompoen carbonara

Deze pompoen carbonara is perfect voor de herfst. Een heerlijk
éénpansgerecht dat klaar is binnen 50 minuten. Met veel groenten, room,
spekjes en kaas.

Dit recept Pompoen carbonara kun je vinden via ohmydish.nl.
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Tartiflette courgette

Een klassieke tartiflette, met aardappels, room, spek en kaas. Deze tartiflette
courgette is eens iets anders, heerlijk gevulde courgette.

Dit recept Tartiflette courgette kun je vinden via ohmydish.nl.

Risotto met aubergine en feta
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Risotto met aubergine en feta is hartig en fris tegelijk. Extra lekker met
knoflook, ui, witte wijn en meer. Klaar in net iets meer dan een uur.

Dit recept Risotto met aubergine en feta kun je vinden via ohmydish.nl.
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