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 Hallo kookliefhebbers,
Bijna weekend, en dat betekent dit keer dat het
bijna Pasen is. Behalve een extra vrije dag, wordt
er vaker meer tijd genomen voor het ontbijt en
soms een uitgebreid diner. Voor degene die nog
een beetje extra inspiratie zoeken, staan er al
aardig wat paasrecepten online. Wat dacht je van
een heerlijke salade of een cheesecake?

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.

Fijne Pasen & veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Ananas bavarois
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Super zachte en luchtige ananas bavarois is extra lekker met een vleugje rum.
Kan natuurlijk ook zonder voor de kinderen deze Pasen.

Dit recept Ananas bavarois kun je vinden via ohmydish.nl.

Bladerdeegrol met gehakt en ei

Deze bladerdeegrol met gehakt en ei is heerlijk hartig met verschillende
soorten kruiden. Perfect als hapje tijdens de paasbrunch.

Dit recept Bladerdeegrol met gehakt en ei kun je vinden via ohmydish.nl.
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Rösti-ei muffins

Deze rösti-ei muffins staan leuk tijdens de paasbrunch, maar ze zijn ook
heerlijk als bijgerecht bij het avondeten. Aardappel bakjes met een eitje,
jammie!

Dit recept Rösti-ei muffins kun je vinden via ohmydish.nl.

Knoflook-balsamico kip
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Heerlijke knoflook-balsamico kip is perfect voor elke dag van de week, zo'n
heerlijk stukje vlees heeft niet veel nodig om zó lekker mals te worden.

Dit recept Knoflook-balsamico kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Doperwtensoep met geroosterde paprika

Doperwtensoep met geroosterde paprika is een heerlijke vegetarische soep die
perfect is voor de lente door zijn prachtige groene kleur.

Dit recept Doperwtensoep met geroosterde paprika kun je vinden via
ohmydish.nl.
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Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.
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