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 Hallo kookliefhebbers,
Liefde gaat door de maag, toch?!
In de afgelopen jaren heb ik al regelmatig
Valentijnsrecepten gemaakt, ook dit jaar staan er
weer een aantal nieuwe bij. Ik heb Marco vorige
week al verrast met een hartjes-ontbijt, gewoon op
een doordeweekse dag dus wachten tot
donderdag is niet noodzakelijk ;-) 

Hier in het zuiden is de lente eigenlijk al begonnen, maar het is nog een beetje
vroeg voor lente recepten dus ik zal toch nog even verder gaan met de meer
winterse gerechten zoals stoofpotjes en soepen. 

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

Brie en zachte peer hapjes
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Voor deze brie en zachte peer hapjes heb je weinig ingrediënten én tijd nodig.
Simpele hapjes met brioche brood en rijpe peren.

Dit recept Brie en zachte peer hapjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Naan met kip, atjar en pinda’s

Wil je eens iets anders tijdens de lunch? Maak dan eens deze naan met kip,
atjar en pinda's. Heerlijk kruidige gemarineerde kipstukjes op geweldig brood.

Dit recept Naan met kip, atjar en pinda’s kun je vinden via ohmydish.nl.
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Wentelteefjes met frambozen

Wentelteefjes met frambozen kunnen eigenlijk altijd. Maak ze in de vorm van
een hart voor een snel ontbijt tijdens Valentijnsdag.

Dit recept Wentelteefjes met frambozen kun je vinden via ohmydish.nl.

Gebakken rijst
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Heb je nog een restje rijst van de dag ervoor? Ideaal als bijgerecht voor
doordeweeks, want deze gebakken rijst staat binnen 15 minuten op tafel.

Dit recept Gebakken rijst kun je vinden via ohmydish.nl.

Rode bieten gnocchi

Zien deze zelfgemaakte roze gnocchi er niet prachtig uit? Deze rode bieten
gnocchi zijn heerlijk in combinatie met tijm, zwarte olijven en kaas.

Dit recept Rode bieten gnocchi kun je vinden via ohmydish.nl.
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