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

 Hallo kookliefhebbers,
Afgelopen weekend gaven we een klein
feestje/borrel bij ons thuis voor onze buren en de
vrienden die we hier in Frankrijk al hebben
gemaakt. We wonen hier nu iets meer dan een
jaar en wat is het prachtig om te zien hoe eten
verbindt. Ik maakte o.a. tarte soleil, hummus en
pizzarolletjes. Het recept voor die laatste komt nog

online!

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

Gevulde eieren met geroosterde paprika
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Deze gevulde eieren met geroosterde paprika mogen niet ontbreken tijdens
Pasen. Ze zijn heel makkelijk te maken en kosten weinig tijd.

Dit recept Gevulde eieren met geroosterde paprika kun je vinden via
ohmydish.nl.

Meringuerol met pinda’s en chocolade

Deze meringuerol met pinda's en chocolade ziet er niet alleen leuk uit, hij is ook
nog eens ontzettend lekker. Een perfecte combinatie van smaken!
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Dit recept Meringuerol met pinda’s en chocolade kun je vinden via ohmydish.nl.

Hete kip uit de slowcooker

Deze hete kip uit de slowcooker kan natuurlijk ook gemaakt worden in een
braadpan. Malse kip die van het bot valt, zó lekker! Serveer met geurige rijst.

Dit recept Hete kip uit de slowcooker kun je vinden via ohmydish.nl.

Roze-peperijs

https://ohmydish.nl/recept/meringuerol-met-pindas-en-chocolade/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/hete-kip-uit-de-slowcooker/
https://ohmydish.nl/recept/hete-kip-uit-de-slowcooker/
https://ohmydish.nl/recept/hete-kip-uit-de-slowcooker/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/roze-peperijs/


Roze peperkorrels zijn eigenlijk geen echte peper, het zijn overheerlijke besjes
met een peperige smaak. Maak er eens roze-peperijs mee, wij zijn fan!

Dit recept Roze-peperijs kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf kruidenroomkaas maken

Zelf kruidenroomkaas maken is niet alleen veel lekkerder, het is ook nog eens
gezonder omdat het geen toevoegingen bevat. Klaar binnen maar 5 minuten.

Dit recept Zelf kruidenroomkaas maken kun je vinden via ohmydish.nl.
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Uienbeignets

Deze uienbeignets zitten boordevol kruiden! Een simpel beslag dat gefrituurd
wordt tot perfectie. Kan eventueel geserveerd worden met een simpele saus.

Dit recept Uienbeignets kun je vinden via ohmydish.nl.
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