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 Hallo kookliefhebbers,
Ik kon niet kiezen welke soort recepten er nou bij
dit weer zouden passen :-) Dus bij wisselende
temperaturen horen wisselende recepten, zoals
heerlijk stoofvlees voor een koude dag en
citroencake voor een zonnige dag. 

Ik heb gister een heerlijke chocolade taart met
maltesers gemaakt, deze komt binnenkort online! Ook maakte ik vorige week
een zonnige taart met kokos en mango. 

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

Ovenschotel met aardappel, tomaat en chorizo
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Een ovenschotel met aardappel, tomaat en chorizo is makkelijk te maken met
maar weinig ingrediënten. Extra lekker met krokante chorizo.

Dit recept Ovenschotel met aardappel, tomaat en chorizo kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kruidige eiercurry met verse kurkuma

Een heerlijke kruidige eiercurry met verse kurkuma vult het hele huis met een
heerlijke geur en staat ook nog eens binnen een half uur op tafel.

Dit recept Kruidige eiercurry met verse kurkuma kun je vinden via ohmydish.nl.
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Mexicaanse ovenschotel met zoete aardappel en zwarte
bonen

Deze Mexicaanse ovenschotel met zoete aardappel en zwarte bonen is extra
lekker door de gemarineerde kip, veel groenten en natuurlijk kaas.

Dit recept Mexicaanse ovenschotel met zoete aardappel en zwarte bonen kun
je vinden via ohmydish.nl.

Babi ketjap
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Een favoriet hier thuis is deze babi ketjap, heerlijk Indonesisch sticky stoofvlees
dat geserveerd wordt met geurige rijst.

Dit recept Babi ketjap kun je vinden via ohmydish.nl.

Liaison

Een Franse benaming voor verbinding. Een liaison is een mengsel van
(slag)room en eidooiers. Een liaison wordt gebruikt om bijvoorbeeld soepen,
sauzen en stoofgerechten te binden. Het heeft een fluweelzachte en romige
structuur, perfect om een gerecht een vollere smaak te geven. Een liaison
maak je heel snel en makkelijk zelf. De verhouding voor een […]
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Dit recept Liaison kun je vinden via ohmydish.nl.

Citroencake

Een makkelijke citroencake met lekker veel citroen. Heerlijk fris en toch een
tikkeltje zoet. Deze cake is extra snel klaar door de dunne laag beslag.

Dit recept Citroencake kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf snickers® maken
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Een heerlijke sticky bar met pinda's, karamel en chocolade. Ook wel beter
bekend als snickers, heerlijk en makkelijker gemaakt dan je zou denken!

Dit recept Zelf snickers® maken kun je vinden via ohmydish.nl.
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