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Hallo kookliefhebbers,
Het is bijna zomer, mijn favoriete seizoen!

De tijd voor de BBQ, ijsjes, koude drankjes en
natuurlijk de moestuin. Ik hou ervan, het
buitenleven is toch het beste wat er is. Toch? Wij
hebben inmiddels een echte barbecue, eentje
van beton. Al een aantal keer van kunnen
genieten, binnenkort mogen jullie meegenieten
van de recepten.

Er staan een hele hoop recepten, how-to’s, vraag & antwoord berichten en
meer op Ohmydish en we vullen dit 3 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

Frisse tuinbonensalade
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Voor wie van tuinbonen houdt is deze frisse tuinbonensalade echt heerlijk, het
brengt de zomer op je bord. Met citroen en een heerlijke halfharde kaas.

Dit recept Frisse tuinbonensalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Chili cheese fries

Ontzettend lekker en makkelijk, dit ultieme comfort food is gemaakt in de
airfryer. Maar deze chili cheese fries kunnen ook in de oven.

Dit recept Chili cheese fries kun je vinden via ohmydish.nl.
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Kersen inmaken

Heb je zoveel kersen dat je ze niet allemaal kunt opeten? Kersen inmaken is
makkelijk en ze zijn ook nog eens veel lekkerder dan gekochte kersen uit pot.

Dit recept Kersen inmaken kun je vinden via ohmydish.nl.

Zomerse witte bonensoep
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Een zomerse witte bonensoep is heerlijk vullend, te serveren als lunch of
avondmaaltijd. Met meiknol, aardappel, wortel en meer.

Dit recept Zomerse witte bonensoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Risotto met venkel, courgette en zalm

Een risotto met venkel, courgette en zalm die boordevol smaken zit. Zonder
gebruik van room of kaas en daardoor perfect voor de lente en zomer.

Dit recept Risotto met venkel, courgette en zalm kun je vinden via ohmydish.nl.

Ovengebakken camembert met pommes duchesse
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Deze ovengebakken camembert met pommes duchesse is echt om te smullen,
dé perfecte maaltijd voor kaasliefhebbers. Wij kunnen er geen genoeg van
krijgen.

Dit recept Ovengebakken camembert met pommes duchesse kun je vinden via
ohmydish.nl.
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