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Hallo kookliefhebbers,
Het is september en dat betekent dat de herfst
eraan komt, of volgens sommige is deze al
begonnen. Kweeperen horen bij de herfst, hier
waren ze al allemaal rijp dus maakte ik o.a. een
pavlova en kweepeer snoepjes. 

De bomen hangen vol met rijpe pruimen, dus
maakte ik een heerlijke pruimenvlaai, naar recept
van mijn oma. Dat recept zal ik later vandaag

met jullie delen.

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

Pavlova met kweepeer en rode port
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Pavlova met kweepeer en rode port is een heerlijk herfst gebak. Een krokante
buitenkant en een zachte binnenkant, met zoete kweeperen en tijm.

Dit recept Pavlova met kweepeer en rode port kun je vinden via ohmydish.nl.

Ingemaakte rode bieten

Deze ingemaakte rode bieten zijn ideaal om in de wintermaanden ook nog te
kunnen genieten van heerlijke bieten uit de tuin.

Dit recept Ingemaakte rode bieten kun je vinden via ohmydish.nl.
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Licht pittige courgette met sesam uit de wok

Deze licht pittige courgette met sesam uit de wok is een makkelijk bijgerecht
dat binnen 20 minuten klaar is. Heerlijk bij saté en rijst.

Dit recept Licht pittige courgette met sesam uit de wok kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kippendijen met tomatensaus uit de slowcooker
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Deze kippendijen met tomatensaus uit de slowcooker zijn extra lekker door het
toevoegen van sojasaus, gember en een beetje pit. Serveer met rijst.

Dit recept Kippendijen met tomatensaus uit de slowcooker kun je vinden via
ohmydish.nl.

Alles over mosselen

Het mosselseizoen begint halverwege juli en gaat door tot april. Mosselen zijn
wel het hele jaar door verkrijgbaar, in de overige maanden (mei, juni, begin juli)
worden deze geïmporteerd en zijn de bekende Zeeuwse mosselen niet
verkrijgbaar. In deze maanden planten de Zeeuwse mosselen zich namelijk
voort. Vroeger werd er gezegd dat ze in het […]

Dit recept Alles over mosselen kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf passata maken
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Zelf passata maken is niet moeilijk, in dit recept voeg ik smaakmakers zoals ui
en knoflook toe maar gebruik enkel tomaten voor een echte basis passata.

Dit recept Zelf passata maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Gevulde courgette met ricotta en spekjes

Gevulde courgette met ricotta en spekjes is extra lekker door 2 soorten kaas,
gebakken spekjes, pijnboompitten en meer. Klaar binnen 40 minuten.
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Dit recept Gevulde courgette met ricotta en spekjes kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kokosijs

Dit kokosijs is super romig en vol van smaak. Extra lekker met gebakken kokos
en geraspte pure chocolade, maar zonder ook een aanrader.

Dit recept Kokosijs kun je vinden via ohmydish.nl.
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