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 Hallo kookliefhebbers,
Wat heerlijk, het was in Nederland ook prachtig
weer afgelopen weekend! Bij ons stond de
buitenwok en de barbecue aan, want we hadden
familie op bezoek hier in Frankrijk en daar hebben
we enorm van genoten. Op verzoek van velen
maakte ik alvast één vis recept voor de bbq, dit
komt binnenkort online. Welke recepten zouden

jullie graag zien van de BBQ?

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

Salade met crème fraîche en komijn
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Deze salade met crème fraîche en komijn is super makkelijk. Klaar binnen 10
minuten, een perfect fris bijgerecht voor bij de barbecue.

Dit recept Salade met crème fraîche en komijn kun je vinden via ohmydish.nl.

Poppadoms met courgette en krokante kip

Deze poppadoms met courgette en krokante kip zijn heerlijk als lunch of
avondmaaltijd. Poppa, wat? Indiase krokantjes op basis van linzen, wij zijn fan!
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Dit recept Poppadoms met courgette en krokante kip kun je vinden via
ohmydish.nl.

Zoete aardappelsalade met chorizo en chioggia biet

Deze kleurrijke zoete aardappelsalade met chorizo en chioggia biet is heerlijk
als zomerse maaltijd. Serveer eventueel met brood.

Dit recept Zoete aardappelsalade met chorizo en chioggia biet kun je vinden via
ohmydish.nl.

Waarom was je aardappelen na het schillen?
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Het wassen van geschilde aardappelen is om er zeker van te zijn dat er geen
modder, zand of overige vuil op de aardappelen zitten. Het verwijdert ook gelijk
een laagje zetmeel, en het water waarin je de aardappelen kookt is ook niet
meer zo troebel. Het wassen van aardappelen is niet altijd noodzakelijk, zeker
als […]

Dit recept Waarom was je aardappelen na het schillen? kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kersenjam
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Heb je een kersenboom in de tuin of mooie kersen van de weekmarkt? Maak er
dan eens zelf kersenjam van. Zo zoet als je zelf wilt!

Dit recept Kersenjam kun je vinden via ohmydish.nl.

Sofrito – varkensvlees in witte wijn

Sofrito is een Grieks gerecht met varkensvlees in een witte wijnsaus. Heerlijk
fris met veel knoflook, peterselie en citroen.

Dit recept Sofrito – varkensvlees in witte wijn kun je vinden via ohmydish.nl.

Tortilla ovenschotel met kip
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Deze tortilla ovenschotel met kip is heerlijk krokant, kruidig en met een heerlijke
laag salsa. Staat binnen 3 kwartier op tafel.

Dit recept Tortilla ovenschotel met kip kun je vinden via ohmydish.nl.
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