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

Hallo kookliefhebbers,
Misschien had je het al gelezen op onze social
media, we zijn eventjes in Nederland voor
Marco's werk. Aangezien we ons anders ook
maar zouden vervelen (ahum), zijn we aan de
klus gegaan in het huis van mijn moeder. Bij
thuiskomst kunnen we ook weer verder, want
onze eigen verbouwing is ook nog steeds in volle
gang.

Maar natuurlijk is er dan ook een ontplofte moestuin, dus dubbel aan de slag
voor nog meer recepten. We hebben een overzicht gemaakt van onze nieuwste
recepten, zodat je deze in één oogopslag kunt zien en deze worden telkens
automatisch aangevuld.

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

Aardappelsalade
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Een makkelijk aardappelsalade recept, gemaakt met o.a. kwark en mayonaise.
Een simpel bijgerecht voor bij de barbecue of lunch.

Dit recept Aardappelsalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Hartige taart met knoflook en pijnboompitten

Deze hartige taart met knoflook en pijnboompitten is een klassieker uit de
Franse keuken. Een simpel gerecht uit de Languedoc-Roussillon.
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Dit recept Hartige taart met knoflook en pijnboompitten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Praliné

Zelfgemaakte praliné is veel lekkerder dan kant-en-klaar en het is ook nog eens
gemaakt in een half uur. Een heerlijke basis voor taart, koek of desserts.

Dit recept Praliné kun je vinden via ohmydish.nl.

Gesmoorde spitskool met hazelnoten
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Een erg makkelijk groentegerecht, heerlijk als vegetarisch hoofdgerecht of
serveer deze gesmoorde spitskool met hazelnoten als bijgerecht.

Dit recept Gesmoorde spitskool met hazelnoten kun je vinden via ohmydish.nl.

Luchtige cake met jam

Deze luchtige cake met jam is gemaakt zonder boter, daardoor een erg lichte
cake waar je makkelijk nog een stuk van kunt nemen.

Dit recept Luchtige cake met jam kun je vinden via ohmydish.nl.
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Kruidenomelet met garnalen

Een kruidenomelet met garnalen en groenten is heerlijk als lunch of makkelijke
avondmaaltijd. Een gevuld omelet kan eigenlijk altijd wel.

Dit recept Kruidenomelet met garnalen kun je vinden via ohmydish.nl.

Amarena kersen
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Kersen in siroop, oftewel amarena kersen. Ze zijn zo lekker door de toevoeging
van drank. Een snelle variant, maar geef ze de tijd voor nog meer smaak.

Dit recept Amarena kersen kun je vinden via ohmydish.nl.

Makkelijke barbecuesaus

Deze makkelijke barbecuesaus is binnen 5 minuten klaar. Een heerlijke
toevoeging aan je hamburger of quesadilla. Met maar 5 ingrediënten.

Dit recept Makkelijke barbecuesaus 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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