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

 Hallo kookliefhebbers,
Het kersenseizoen gaat bijna van start, yay! Hier
in het zuiden liggen we een aantal weken voor,
dus onze bomen zitten al boordevol met deze
rode vruchtjes. Afgelopen week waren ze op hun
best, dus verwerkten we heel wat kilo's tot jam,
amarena kersen en meer. De recepten hiervan
zijn binnenkort op ohmydish.nl te vinden!

Er staan nog maar weinig recepten op onze site met kersen, maar daar komt
vanaf nu elk voorjaar verandering in. Want jeetje, wat een opbrengst! :-) 

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

Acacia siroop
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In het voorjaar hangen de witte bloemen in trosjes aan bomen en ze ruiken
heerlijk. Maak er eens acacia siroop van, want ze smaken ook nog eens
heerlijk!

Dit recept Acacia siroop kun je vinden via ohmydish.nl.

Spaghetti met garnalen en erwten

Deze spaghetti met garnalen en erwten staat binnen een half uur op tafel.
Perfect voor de zomer door de frisse sinaasappel en verse tijm.
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Dit recept Spaghetti met garnalen en erwten kun je vinden via ohmydish.nl.

Airfryer samosa’s

Deze airfryer samosa's zijn heerlijk krokant, zonder ze te frituren. Overheerlijke
Indiase snacks, deeg gevuld met een vulling van o.a. aardappel en erwten.

Dit recept Airfryer samosa’s kun je vinden via ohmydish.nl.

Steak tartaar
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Een echte Franse klassieker, de steak tartaar. Niet moeilijk om te maken,
heerlijk als voorgerecht geserveerd met gegrild brood. Recept voor 4 personen.

Dit recept Steak tartaar kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf Mexicaanse kruiden maken

Zelf kruidenmixen maken is zo eenvoudig, dat je echt geen kant-en-klaar mixen
meer wilt gebruiken. Je kunt ze naar eigen smaak aanpassen, in deze
Mexicaanse kruiden wil je misschien net wat meer of minder pit. Aan jou de

https://ohmydish.nl/recept/steak-tartaar/
https://ohmydish.nl/recept/steak-tartaar/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/zelf-mexicaanse-kruiden-maken/
https://ohmydish.nl/zelf-mexicaanse-kruiden-maken/


keuze! Ingrediënten nodig 0,5e theelepel chili poeder 1,5e eetlepel paprika
poeder 0,5e theelepel witte peper 1 theelepel […]

Dit recept Zelf Mexicaanse kruiden maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Tamarinde-tomaten chutney

Deze tamarinde-tomaten chutney is een tikkeltje zoet en extra lekker door de
kruiden en smaakvolle tomaten. Extra lekker bij je samosa's!

Dit recept Tamarinde-tomaten chutney 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.

https://ohmydish.us9.list-manage.com/profile?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]
https://ohmydish.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]&c=7c7c27b135

