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Hallo kookliefhebbers,
Bijna! Bijna kerst, een gezellige
periode vind ik zelf altijd. Gezellig
vanwege de lampjes, het samen zijn
en het eten. Eten brengt immers
mensen samen, toch? :) 

Ik maakte een overzicht met 40
kerstrecepten, maar er staan
natuurlijk nog veel meer
kerstrecepten op Ohmydish. Mocht je
hulp nodig hebben met het
samenstellen van je kerstmenu, help
ik je graag!

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!
Fijne kerst!

Liefs, Véronique & Marco

P.s. Tommy wilde niet stil zitten voor de foto, Buddy gelukkig wel, haha.

Appel brioche
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Deze appel brioche ziet er feestelijk uit, een heerlijke aanvulling voor de brunch
tijdens de feestdagen. Gemaakt met appel, kaneel en zelfgemaakt deeg.

Dit recept Appel brioche kun je vinden via ohmydish.nl.

Yuzu panna cotta

Deze yuzu panna cotta is een romig dessert met de frisheid van citrus. Extra
mooi voor de kerst met rood fruit en witte chocolade.

Dit recept Yuzu panna cotta kun je vinden via ohmydish.nl.
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Eend uit de slowcooker

Overheerlijke eend uit de slowcooker, extra lekker door de toevoeging van
granaatappel en champignons. Zó mals dat de eend van het bot afvalt, mm!

Dit recept Eend uit de slowcooker kun je vinden via ohmydish.nl.

Kerstrecepten 2018 – Bijgerechten
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* Het recept voor hete bliksem kun je hier vinden. Gestoofde rode
kool Gestoofde rode kool met appel, kaneel en laurierbladeren. Heerlijk
bijgerecht voor de feestdagen. Recept voor 10 personen. Remy’s
ratatouille Heb jij je altijd al afgevraagd hoe je Remy’s ratatouille uit de
animatiefilm kunt namaken? Wij hebben een recept en het is zelfs best
makkelijk! […]

Dit recept Kerstrecepten 2018 – Bijgerechten kun je vinden via ohmydish.nl.

Kerstrecepten 2018 – Hoofdgerechten

* Het recept voor kip met vijgen en camembert kun je hier vinden. Kangoeroe
biefstuk met stroopsaus Kangoeroe? Ja echt, in Australië eten ze het volop en
ik snap wel waarom. Héérlijk! Kangoeroe biefstuk met stroopsaus is heerlijk
tijdens de kerstdagen. Kalkoenrolletjes met granaatappel en wortel Op zoek
naar een vrij makkelijk en feestelijk hoofdgerecht? Deze kalkoenrolletjes […]

Dit recept Kerstrecepten 2018 – Hoofdgerechten kun je vinden via ohmydish.nl.

Kerstrecepten 2018 – Toetjes en gebak
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* Het recept voor chocolade flan kun je hier vinden. Chocolade mousse taart
Een super zachte chocolade mousse taart, boordevol chocolade en een zachte
cake gemaakt van luchtig biscuitdeeg. Versierd met frambozen of ander fruit.
Mini tulband cakejes met kaki Deze mini tulband cakejes met kaki zijn niet
alleen super schattig, ze zijn ook nog eens […]

Dit recept Kerstrecepten 2018 – Toetjes en gebak kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kerstrecepten 2018
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Met de kerst in aantocht zijn er ontzettend veel gerechten om je kerstmenu
mee samen te stellen. Weet jij al wat je gaat maken of twijfel je nog? Om je
goed op weg te helpen naar een heerlijk en ontspannen kerstdiner hebben wij
een lijst samengesteld met de heerlijkste kerstrecepten van Ohmydish! Klik op
onderstaande […]

Dit recept Kerstrecepten 2018 kun je vinden via ohmydish.nl.

Kerstrecepten 2018 – Voorgerechten

* Het recept voor hartige taartjes met meiknol kun je hier vinden. Aardpeersoep
met scampi’s Maak een heerlijke soep met deze vergeten groente. Een
aardpeersoep met scampi’s is heerlijk romig. Recept voor 6 personen, klaar in
40 minuten tijd. Vitello tonnato Een vitello tonnato kent nagenoeg iedereen wel,
maar heb je het ooit zelf gemaakt? Gaar het […]

Dit recept Kerstrecepten 2018 – Voorgerechten kun je vinden via ohmydish.nl.

Wat is yuzu?

https://ohmydish.nl/kerstrecepten-2018/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/kerstrecepten-2018/kerstrecepten-2018-voorgerechten/
https://ohmydish.nl/kerstrecepten-2018/kerstrecepten-2018-voorgerechten/
https://ohmydish.nl/kerstrecepten-2018/kerstrecepten-2018-voorgerechten/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/wat-is-yuzu/


Yuzu is een citrusvrucht die ook wel Japanse citrus wordt genoemd. De smaak
is vrij complex, en daarom juist zo lekker en apart. De smaak is te omschrijven
als een combinatie van verschillende citrussoorten. Denk hierbij aan citroen,
limoen, mandarijn en grapefruit. Deze vrij onbekende citrus heeft een rimpelige
schil en bevat ontzettend veel pitjes. […]

Dit recept Wat is yuzu? kun je vinden via ohmydish.nl.

Appel meringue taart
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Deze appel meringue taart heeft alles wat je zoekt in een perfecte herfsttaart.
Een krokante bodem, romige appelvulling en zachte meringue.

Dit recept Appel meringue taart kun je vinden via ohmydish.nl.

Kalkoengebraad met citroen-kruidenkorst

Op zoek naar een fris en mals pronkstuk tijdens het (kerst)diner? Maak dan
eens kalkoengebraad met citroen-kruidenkorst, klaar binnen een uur.

Dit recept Kalkoengebraad met citroen-kruidenkorst kun je vinden via
ohmydish.nl.

Chocolade cheesecake met rood fruit
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Een chocolade cheesecake met rood fruit, maar dan geserveerd in een glaasje.
Een makkelijk en snel dessert tijdens de feestdagen.

Dit recept Chocolade cheesecake met rood fruit kun je vinden via ohmydish.nl.
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