
Jouw gratis recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

 Hallo kookliefhebbers,
Ik had zin om te bakken, dus er staan nieuwe taart
recepten online. Eentje boordevol chocolade en
de andere met mango. Houden jullie van bakken?
Ik gok van wel, want deze hazelnotenschuimtaart
is al jaren één van onze populairste recepten :-) 

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

Kruidige eendenbouten
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Deze kruidige eendenbouten smelten op je tong zo mals! Te maken in de slow
cooker, oven of braadpan. Extra lekker met honing en balsamico azijn.

Dit recept Kruidige eendenbouten kun je vinden via ohmydish.nl.

Kabeljauw met een krokant korstje

Deze kabeljauw met een krokant jasje staat binnen 20 minuten op tafel. Een
krokant korstje gemaakt zonder boter, maar met olijfolie en rode ui. Yum!

Dit recept Kabeljauw met een krokant korstje kun je vinden via ohmydish.nl.
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Kokos-mango tartelettes

Deze heerlijke kokos-mango tartelettes zijn kleine frisse taartjes boordevol
mango en kokos, met een vleugje witte chocolade. Met zelfgemaakte
taartbodem.

Dit recept Kokos-mango tartelettes kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta met gekarameliseerde bloemkool
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Deze pasta met gekarameliseerde bloemkool staat binnen een half uur op tafel.
Maak deze heerlijke pasta zonder spekjes voor een vegetarische versie.

Dit recept Pasta met gekarameliseerde bloemkool kun je vinden via
ohmydish.nl.

Chocoladetaart met maltesers

Deze chocoladetaart met maltesers is heerlijk zacht, romig en extra lekker in
combinatie met de krokante maltesers en koekjes taartbodem.

Dit recept Chocoladetaart met maltesers kun je vinden via ohmydish.nl.

Romige kreeftensaus

https://ohmydish.nl/recept/pasta-met-gekarameliseerde-bloemkool/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/chocoladetaart-met-maltesers/
https://ohmydish.nl/recept/chocoladetaart-met-maltesers/
https://ohmydish.nl/recept/chocoladetaart-met-maltesers/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/romige-kreeftensaus/


Een heerlijke romige kreeftensaus staat binnen een handomdraai op tafel en
maakt van je maaltijd een feestje. Een mooie toevoeging voor bijv. vis of pasta.

Dit recept Romige kreeftensaus kun je vinden via ohmydish.nl.
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