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Hallo kookliefhebbers,
Het is weer heerlijk zomers weer en dat mag ook
wel want het is immers nog steeds zomer. Dat
voelt misschien niet zo, omdat werk/school weer
is begonnen, maar de herfst moet nog even
wachten vind ik hoor!

Zoals beloofd, staat de mirabellentaart inmiddels
online. Vandaag kunnen jullie nog een recept
voor heerlijk romig kokosijs verwachten.

Deze keer iets minder nieuwe recepten, ik ben namelijk in Roemenië geweest
voor de bruiloft van mijn broer. De afgelopen dagen ben ik aan de slag gegaan
met appels en kweeperen. Er volgt snel een recept voor pavlova met kweepeer
in rode port.

Er staan een hele hoop recepten, how-to’s, vraag & antwoord berichten en
meer op Ohmydish en we vullen dit 5 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

Geroosterde miso pompoen
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Deze geroosterde miso pompoen is overheerlijk als vegetarische maaltijd met
noedels en een miso saus. Extra lekker met sesam en honing.

Dit recept Geroosterde miso pompoen kun je vinden via ohmydish.nl.

Kalkoenrolletjes met zongedroogde tomaten

Super makkelijke kalkoenrolletjes met zongedroogde tomaten die klaar zijn
binnen een kwartier. Ze zien er feestelijk uit, maar zijn oh zo simpel!
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Dit recept Kalkoenrolletjes met zongedroogde tomaten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Quiche met rode biet en geitenkaas

Een quiche met rode biet en geitenkaas is overheerlijk door de krokante
nootjes, spekjes, salie en meer. Kan ook zonder spekjes voor een vegetarische
quiche

Dit recept Quiche met rode biet en geitenkaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Thaise ingelegde radijsjes
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Deze Thaise ingelegde radijsjes zijn heerlijk door een salade of noedels. Eens
een andere manier om radijsjes in te maken, met sojasaus en knoflook.

Dit recept Thaise ingelegde radijsjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Pâtisson-kokossoep

Deze pâtisson-kokossoep heeft iets weg van de smaken van een curry. Ook
lekker met extra kip, de gebakken kokos geeft deze soep een extra heerlijke
smaak.
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Dit recept Pâtisson-kokossoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Mirabellentaart

Deze mirabellentaart bestaat uit een standaard taartbodem belegd met een
romige laag en vers fruit. De mirabellen kunnen ook vervangen worden door
kersen.

Dit recept Mirabellentaart kun je vinden via ohmydish.nl.
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