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Hallo kookliefhebbers,
Als de dagen korter worden, staat er bij ons vaker
soep op het menu. Binnenkort volgen er nog meer
recepten voor heerlijke soepen, maar ook
ovenschotels en gerechten uit de slowcooker. De
eerste kerst recepten zijn alweer gemaakt, maar
hierover later meer!

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

Kalkoenrolletjes met granaatappel en wortel
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Op zoek naar een vrij makkelijk en feestelijk hoofdgerecht? Deze
kalkoenrolletjes met granaatappel en wortel staan binnen een half uur op tafel.

Dit recept Kalkoenrolletjes met granaatappel en wortel kun je vinden via
ohmydish.nl.

Witte chocolade en yuzu lava cake

De bekende moelleux au chocolat is een heerlijk cakeje met pure chocolade.
Deze witte chocolade en yuzu lava cake is een frisse variatie op de klassieker!

Dit recept Witte chocolade en yuzu lava cake kun je vinden via ohmydish.nl.
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Tangcu Liji (zoetzure varkensreepjes)

Deze zoetzure varkensreepjes ken je wellicht van bij de Chinees. Zeer
makkelijk zelf te maken, om je vingers bij af te likken! Recept voor 4 personen.

Dit recept Tangcu Liji (zoetzure varkensreepjes) kun je vinden via ohmydish.nl.

Salade met mozzarella, druiven en stroopdressing
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Salades zijn niet alleen in de zomer lekker, een goede herst salade is hier ook
altijd welkom. Maak eens een salade met mozzarella, druiven en
stroopdressing

Dit recept Salade met mozzarella, druiven en stroopdressing kun je vinden via
ohmydish.nl.
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