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 Hallo kookliefhebbers,
Afgelopen week ben ik weer begonnen in de
moestuin. De kas staat vol met potjes en het is nu
afwachten tot de eerste zaadjes uitkomen. In
Nederland lijkt de lente inmiddels ook al begonnen
te zijn, niets zo fijn om met het heerlijke weer de
moestuin in te duiken :-)

Afgelopen maand maakte ik een frisse kiwi taart en er staan voor de komende
maand weer een hoop bak en kook ideeën klaar!

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

Ramen noedelsoep met zwarte paddenstoelen
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Deze ramen noedelsoep met zwarte paddenstoelen zit boordevol smaak door
de verse gember, knoflook en sojasaus. Met verse groenten en kip.

Dit recept Ramen noedelsoep met zwarte paddenstoelen kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kiwi meringue taart

Deze kiwi meringue taart bestaat uit een zelfgemaakte taartbodem, zachte kiwi
crème, rijpe kiwi's en een dikke laag meringue.

Dit recept Kiwi meringue taart kun je vinden via ohmydish.nl.
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Oeufs en meurette – gepocheerde eieren in rode
wijnsaus

Een klassieker uit de Franse keuken, oeufs en meurette. Oftewel gepocheerde
eieren in rode wijnsaus. Een heerlijke kruidige saus met champignons en spek.

Dit recept Oeufs en meurette – gepocheerde eieren in rode wijnsaus kun je
vinden via ohmydish.nl.

Kruidige zuurkoolschotel met banaan
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Deze kruidige zuurkoolschotel met banaan moet je echt eens proberen. Met
een krokant korstje, smeuïge banaan, ketjap en kruidige aardappelpuree.

Dit recept Kruidige zuurkoolschotel met banaan kun je vinden via ohmydish.nl.

Kruidige ananas uit de oven

Een makkelijk toetje met kruidige ananas uit de oven, warm het allerlekkerste!
Serveer met een bolletje ijs, yumm!

Dit recept Kruidige ananas uit de oven kun je vinden via ohmydish.nl.

https://ohmydish.nl/recept/kruidige-zuurkoolschotel-met-banaan/
https://ohmydish.nl/recept/kruidige-zuurkoolschotel-met-banaan/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/kruidige-ananas-uit-de-oven/
https://ohmydish.nl/recept/kruidige-ananas-uit-de-oven/
https://ohmydish.nl/recept/kruidige-ananas-uit-de-oven/
https://ohmydish.nl/


Lapis Daging

Lapis daging is heerlijk Indonesisch stoofvlees boordevol kruiden, limoen en
ketjap. Met een makkelijke zelfgemaakte kruidenpasta.

Dit recept Lapis Daging kun je vinden via ohmydish.nl.
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