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

Hallo kookliefhebbers,
Nog een paar dagen tot het pakjesavond is! Het
overzicht met Sinterklaas recepten heb je
misschien al wel gezien. Langzaamaan zie je
overal nieuwe kerstrecepten voorbij komen, zo
ook op Ohmydish. Precies een jaar geleden zijn
wij naar Frankrijk vertrokken, zo krijgen we
regelmatig traditionele recepten die we graag met

jullie delen. Apéritif / Apéro is hier echt een ding, oftewel borrelen. Daarom wat
vaker recepten voor hapjes, alvast leuk voor oud & nieuw!

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

Knoflookbrood met kruiden
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Dit knoflookbrood met kruiden en kaas is extra lekker door de knapperige
buitenkant. Serveer dit breekbrood bijvoorbeeld tijdens het borrelen.

Dit recept Knoflookbrood met kruiden kun je vinden via ohmydish.nl.

Konijn met dadels en bier

Konijn met dadels en bier is een heerlijk mals hoofdgerecht. Een tikje zuur en
een tikje zoet, precies goed gecombineerd!

Dit recept Konijn met dadels en bier kun je vinden via ohmydish.nl.
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Pompoen-kastanjesoep

Deze pompoen-kastanjesoep is een heerlijke herfstsoep, met een extra zachte
smaak door de toevoeging van de kastanjes. Klaar binnen 40 minuten.

Dit recept Pompoen-kastanjesoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Blini’s met zalm en yuzu
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Hapjes met verse zalm ipv gerookte zalm zijn altijd nóg lekkerder! Deze blini's
met zalm en yuzu zien er ook nog eens leuk uit voor de feestdagen.

Dit recept Blini’s met zalm en yuzu kun je vinden via ohmydish.nl.
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