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

Hallo kookliefhebbers,
Ik kook graag met groenten uit het seizoen,
daarom ben ik zo dol op mijn moestuin. Het
seizoen voor de kweeperen, courgettes en
aubergines zijn inmiddels voorbij, dus dit zijn mijn
laatste recepten voor dit jaar met deze
ingrediënten. Het seizoen voor de granaatappels
is begonnen, we hebben een boom die bomvol

hangt, dus verwacht binnenkort regelmatig recepten met granaatappel 

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 tips, laat het ons dan weten!

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

No-bake pompoen cheesecake
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Deze no-bake pompoen cheesecake is heerlijk voor de herfst, perfect als je
even geen oven hebt. Kun jij wachten tot deze stijf is geworden?

Dit recept No-bake pompoen cheesecake kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip met vijgen en camembert

Een gevulde kipfilet kennen we wel, maar ken je deze kip met vijgen en
camembert al? De combinatie van zoete vijgen en romige camembert is
overheerlijk!

Dit recept Kip met vijgen en camembert kun je vinden via ohmydish.nl.
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Melanzane sott’olio – Ingemaakte aubergines

Het kost even tijd om deze melanzane sott'olio te maken, maar dat is het
helemaal waard. Een heerlijke zachte spread met aubergine, olie, azijn en
knoflook.

Dit recept Melanzane sott’olio – Ingemaakte aubergines kun je vinden via
ohmydish.nl.

Courgette quiche
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Deze courgette quiche met ricotta, mozzarella en basilicum is heerlijk fris en
hartig tegelijk. Klaar in net iets meer dan een uur.

Dit recept Courgette quiche kun je vinden via ohmydish.nl.
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