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 Hallo kookliefhebbers,
De eerste weken van het nieuwe jaar zijn voorbij
gevlogen, vinden jullie ook niet? De gezonde
recepten vliegen je inmiddels om de oren. Na alle
uitgebreide diners en borrels vonden wij het tijd
voor 'gewoon eten'. Bij januari denk ik aan soepen
en stoofpotjes, dus hier geen salades maar
hartverwarmende recepten, niet persé gezond of

ongezond, gewoon lekker! Het is immers winter, dus nieuwe salade recepten
komen bij ons in de lente weer :)

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

Pittige couscous met gehaktballetjes en pompoen
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Een heerlijke doordeweekse maaltijd gemaakt in één pan. Deze pittige
couscous met gehaktballetjes en pompoen is een echte smaakexplosie.

Dit recept Pittige couscous met gehaktballetjes en pompoen kun je vinden via
ohmydish.nl.

Truffade

Truffade is een streekgerecht uit de Auvergne (Frankrijk). Wie houdt er nou niet
van de combinatie van aardappels, kaas, knoflook en spekjes, mm!

Dit recept Truffade kun je vinden via ohmydish.nl.
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Jambalaya met chorizo en kip

Jambalaya met chorizo en kip is een heerlijk en makkelijk éénpansgerecht. Een
verwarmende avondmaaltijd met verschillende soorten vlees en groenten.

Dit recept Jambalaya met chorizo en kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Lasagne met pompoen en spinazie
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Een vegetarische lasagne met pompoen en spinazie heeft extra veel smaak
door de bechamelsaus en een bite van walnoten. Een echte herfst/winter
lasagne!

Dit recept Lasagne met pompoen en spinazie kun je vinden via ohmydish.nl.

Harira – Marokkaanse soep

Deze marokkaanse soep zit boordevol kruiden, vlees, tomaat, kikkererwten en
zelfs linzen. Harira is een heerlijk vullende maaltijdsoep.

Dit recept Harira – Marokkaanse soep kun je vinden via ohmydish.nl.
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Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.
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