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Hallo kookliefhebbers,
En hallo herfst! Dat betekent dat mijn favoriete seizoen
helaas ten einde is, maar de herfst vind ik wel heerlijk
wat eten betreft. Heerlijke stoofpotjes, soepen en
gerechten met appels, peren en pompoen.

Op dit moment hoor ik veel mensen zeggen dat hun
vijgen opbrengst dit jaar ENORM is, en dat kan ik

zeker niet ontkennen. De walnoten en kastanjes beginnen ook langzaam aan
van de bomen te vallen.

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.

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Kip tikka masala
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Deze kip tikka masala zit boordevol kruiden en is het allerlekkerste door de
smaakvolle yoghurt marinade. Een heerlijk Indiaas gerecht met rijst.

Dit recept Kip tikka masala kun je vinden via ohmydish.nl.

Hongaarse lángos

Deze Hongaarse lángos zijn ook in andere landen populair, en dat is te
begrijpen want het is namelijk super luchtig gefrituurd brood met aardappel.

Dit recept Hongaarse lángos kun je vinden via ohmydish.nl.
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Gevulde paprika’s met chorizo en ei

Deze gevulde paprika's met chorizo en ei zitten boordevol kruiden en zijn een
perfecte lunch. Je kunt elke kleur paprika gebruiken.

Dit recept Gevulde paprika’s met chorizo en ei kun je vinden via ohmydish.nl.

Tarte tatin
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Een klassieke tarte tatin, oftewel een omgekeerde appeltaart is te maken met
maar een paar ingrediënten en klaar binnen een uur.

Dit recept Tarte tatin kun je vinden via ohmydish.nl.

Kipburgers

Deze kipburgers zijn gemaakt van kipfilets en extra lekker met rode ui, spek en
een heerlijke en super makkelijke dragon mayonaise.

Dit recept Kipburgers kun je vinden via ohmydish.nl.

Olijfoliecake met mascarpone en vijgen
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Deze olijfoliecake met mascarpone en vijgen ziet er geweldig uit en is een
prachtige afsluiter van een etentje of tijdens de feestdagen.

Dit recept Olijfoliecake met mascarpone en vijgen kun je vinden via
ohmydish.nl.

Gevulde courgette met gehakt

Een gevulde courgette met gehakt en kaas ziet er niet alleen leuk uit, het is ook
nog eens heerlijk en makkelijk te maken.
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Dit recept Gevulde courgette met gehakt kun je vinden via ohmydish.nl.

Pizza du sud ouest

Deze lekkere pizza stamt uit het zuid-westen van Frankrijk. Bekend om de
eenden, appels en kaas. Een heerlijk combinatie van al het lekkers dat deze
regio te bieden heeft!

Dit recept Pizza du sud ouest kun je vinden via ohmydish.nl.

Noedelsoep met biefstuk
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Deze noedelsoep met biefstuk staat binnen 40 minuten op tafel. Boordevol
smaak van knoflook, gember, rode peper, miso en meer.

Dit recept Noedelsoep met biefstuk kun je vinden via ohmydish.nl.

Pruimenvlaai

Pruimenvlaai is een klassieker in Limburg, naar recept dat al generaties in mijn
familie is. Je kunt hier verschillende rassen pruim voor gebruiken.

Dit recept Pruimenvlaai kun je vinden via ohmydish.nl.
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