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 Hallo kookliefhebbers,
Hebben jullie een fijne kerst gehad? Wij hebben
het rustig aan gedaan, maar met nieuwjaar
hebben we wel familie op bezoek uit
Nederland. Geweldig om de variatie te zien wat er
allemaal gemaakt is van Ohmydish, heerlijk! We
willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en
leuke berichten afgelopen jaar, al het goeds voor

het nieuwe jaar!!

Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen op instagram, het
experimenteren met ambachtelijke frikandellen. Een recept dat we nog graag
voor het einde van het jaar met jullie willen delen. 

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!
Gelukkig nieuwjaar en mogen al jullie wensen uitkomen in 2019!

Liefs, Véronique & Marco

Antilliaanse Pastechi
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Deze Antilliaanse Pastechi zijn heerlijke snacks, je kunt ze op verschillende
manieren vullen, zoals met gehakt. In een kleine variant heerlijk als hapjes.

Dit recept Antilliaanse Pastechi kun je vinden via ohmydish.nl.

Pittige gehaktballetjes

Deze pittige gehaktballetjes zijn op smaak gebracht met chorizo en ze zijn klaar
in minder dan een half uur. Perfect tijdens de borrel of een feestje.

Dit recept Pittige gehaktballetjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Zelf frikandellen maken

Ooit al eens zelf frikandellen willen maken? Met dit recept draai je zelf heerlijk
gekruide frikandellen. Recept voor 10 frikandellen.

Dit recept Zelf frikandellen maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Ham en kaas rolletjes
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Deze ham en kaas rolletjes zijn makkelijk en snel klaar. Ideaal tijdens een
feestje of als borrelhapje op oudjaarsavond. Klaar binnen een half uur.

Dit recept Ham en kaas rolletjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Feijoada stoofpot

Een Feijoada stoofpot kan op verschillende manieren worden bereid.
Traditioneel wordt deze geserveerd met sinaasappel, rijst en gekookte kool.

Dit recept Feijoada stoofpot kun je vinden via ohmydish.nl.

Pompoenjam
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Heb je al eens jam gehad die niet gemaakt is van fruit? Deze pompoenjam
staat mooi op de ontbijttafel en is ook heerlijk als zoete laag op een taartje.

Dit recept Pompoenjam kun je vinden via ohmydish.nl.
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