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

 Hallo kookliefhebbers,
Vorige week hadden we familie op bezoek, een
erg fijne week waarin ik 2 taarten heb gebakken
samen met mijn nichtje van 6. Een klassieke
appeltaart en een tiramisu cheesecake. Die
laatste is eigenlijk geen bakken, want deze is te
maken zonder oven :-)
 

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

Spinazie pasta met knoflook
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Een simpele spinazie pasta met knoflook is een ideale doordeweekse maaltijd.
Staat binnen een kwartier op tafel en heeft weinig ingrediënten nodig.

Dit recept Spinazie pasta met knoflook kun je vinden via ohmydish.nl.

Makkelijke kerriesaus

Een zeer makkelijke kerriesaus die vol van smaak is en lekker romig. Heerlijk
om te serveren bij bijvoorbeeld kip en rijst.

Dit recept Makkelijke kerriesaus kun je vinden via ohmydish.nl.
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Zelf sambal maken

Ingrediënten grote handvol rode pepers naar keuze (wij gebruikten rawit
pepertjes) 3 kleine (gele) madame jeanette pepertjes (voor een mildere variant
kun je deze ook weglaten) 1 ui 3 knoflooktenen ongeveer 3 cm gember wortel 2
eetlepels witte wijnazijn (of gebruik een andere soort, citroensap kan eventueel
ook) flinke scheut zonnebloemolie (of andere neutrale olie) […]

Dit recept Zelf sambal maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Tiramisu cheesecake
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Deze tiramisu cheesecake is extra lekker met een koekjesbodem en te maken
zonder ei. Een makkelijke taart zonder te bakken, wel nog even geduld!

Dit recept Tiramisu cheesecake kun je vinden via ohmydish.nl.

Pittige kokossoep met zwarte paddenstoelen

Deze pittige kokossoep met zwarte paddenstoelen is een echte aanrader.
Heerlijk romig zonder toevoeging van room en extra lekker met kip.
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Dit recept Pittige kokossoep met zwarte paddenstoelen kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kletskoppen

Je kent ze wel, die krokante dunne koekjes met boter en amandelen. Ik maak
ze op een handige manier zodat jij ze nog makkelijker dun kunt krijgen.

Dit recept Kletskoppen kun je vinden via ohmydish.nl.
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