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

Hallo kookliefhebbers,
De Sint is inmiddels in het land, daarom maakte ik
een overzicht met heerlijke sinterklaasrecepten.
Zelf wonen we niet meer in Nederland - dus hier
ligt al dat lekkers niet in de winkels - daarom vind
ik het extra leuk om zelf taaitaais en meer te
bakken. 

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

Gegrilde paprika falafel uit de oven
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Deze gegrilde paprika falafel is misschien wel nóg lekkerder dan de klassieke
versie. En gezonder, want ze zijn gebakken in de oven.

Dit recept Gegrilde paprika falafel uit de oven kun je vinden via ohmydish.nl.

Parelcouscous salade met granaatappel en aubergine

Deze parelcouscous salade met granaatappel en aubergine is heerlijk voor de
herfst als de granaatappels en walnoten in het seizoen zijn.

Dit recept Parelcouscous salade met granaatappel en aubergine kun je vinden
via ohmydish.nl.
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25 originele en lekkere Sinterklaas recepten van 2018

Ben je op zoek naar leuke en lekkere Sinterklaas recepten voor pakjesavond?
Wij hebben een overzicht gemaakt van 25 originele en lekkere Sinterklaas
recepten die je kunt maken met je kind(eren). Met recepten voor het ontbijt,
lunch en avondeten. Uiteraard zijn wij het heerlijke snoepgoed niet vergeten.
Maar ook al is de Sint het land […]

Dit recept 25 originele en lekkere Sinterklaas recepten van 2018 kun je vinden
via ohmydish.nl.

Banoffee taart
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Een banoffee taart is een bekende taart met banaan, karamel en slagroom.
Niet moeilijk om te maken, maar je moet er wel nog even op wachten.

Dit recept Banoffee taart kun je vinden via ohmydish.nl.

Rundergebraad met kweepeer en pompoen

Rundergebraad met kweepeer en pompoen is een heerlijk herfst gerecht dat
perfect is tijdens een etentje. Klaar in een uur, rundvlees met aardse smaken,
mm!

https://ohmydish.nl/recept/banoffee-taart/
https://ohmydish.nl/recept/banoffee-taart/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/rundergebraad-met-kweepeer-en-pompoen/
https://ohmydish.nl/recept/rundergebraad-met-kweepeer-en-pompoen/


Dit recept Rundergebraad met kweepeer en pompoen kun je vinden via
ohmydish.nl.
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