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Hallo kookliefhebbers,
Het is alweer een week oktober en daarmee is de
herfst in volle gang en dat betekent pompoenentijd! Ik
had een hele mooie pompoen van zo'n 12 kg
gekregen en hiermee heb ik o.a. risotto met
gefrituurde salie gemaakt. Maar ik maakte ook
pudding, wafels, lasagne en meer, de recepten volgen
nog.

Dit jaar helaas geen peren uit eigen tuin, die hebben de horzels volledig
opgegeten. Wel zijn de granaatappels en yuzu rijp, dus daar kan ik binnenkort
mee aan de slag. De bomen hangen bomvol, dus suggesties zijn welkom!

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

Quiche met aardappeltjes en pesto

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=2cb1f6d251
https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=2cb1f6d251
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/pompoenrisotto-met-champignons/http://
https://ohmydish.nl/moestuin/granaatappel-recepten/
https://ohmydish.nl/wat-is-yuzu/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/quiche-met-aardappeltjes-en-pesto/


Een heerlijk vullende quiche met aardappeltjes en pesto is een ideale
doordeweekse maaltijd. Ook zonder ham erg lekker voor een vegetarische
quiche.

Dit recept Quiche met aardappeltjes en pesto kun je vinden via ohmydish.nl.

Vijgen en appel crumble

Een overheerlijke vijgen en appel crumble met noten is krokant en zacht
tegelijk. Klaar binnen 45 minuten en is zowel als gebak en ontbijt een aanrader.
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Dit recept Vijgen en appel crumble kun je vinden via ohmydish.nl.

Pompoenrisotto met champignons

Deze pompoenrisotto met champignons is extra lekker met herfstige kruiden en
gefrituurde salie. Dit geeft de risotto een een krokante en hartige toevoeging.

Dit recept Pompoenrisotto met champignons kun je vinden via ohmydish.nl.

Tosti Hawaï
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Heerlijk snel lunchgerecht. Een lekkere tosti met ham en kaas mét een schijfje
ananas!

Dit recept Tosti Hawaï kun je vinden via ohmydish.nl.

Vijgen en ham hapjes

Deze vijgen en ham hapjes zijn super makkelijk, te maken binnen 10 minuten
en dat zonder te bakken of koken. Heerlijke zoete vijgen met zoute ham.

Dit recept Vijgen en ham hapjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Zelf Twix® maken

Zelf Twix maken is niet heel erg ingewikkeld, je kunt een kant-en-klare koek
gebruiken en deze met karamel en chocolade omwikkelen of maak de koek
zelf.

Dit recept Zelf Twix® maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Rode bieten tarte tatin
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Deze rode bieten tarte tatin is een heerlijke hartige taart met bieten en salie.
Een perfecte combinatie met een dun laagje karamel.

Dit recept Rode bieten tarte tatin kun je vinden via ohmydish.nl.

Kweeperengelei

Deze kweeperengelei is heerlijk bij een kaasplank. Een frisse en zoete gelei
gemaakt met het ouderwetse en smaakvolle fruit; de kweepeer.

Dit recept Kweeperengelei kun je vinden via ohmydish.nl.

Brownies
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Deze standaard brownies met pure chocolade is makkelijk te maken. Ze zijn
super smeuïg door ze niet te lang te bakken, met een volle chocolade smaak.

Dit recept Brownies kun je vinden via ohmydish.nl.

Seroendeng

Deze overheerlijke zelfgemaakte seroendeng mag niet ontbreken bij een
rijsttafel. Deze Indonesische kruidige kokos verrijkt zoveel gerechten, zoals
nasi.
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Dit recept Seroendeng kun je vinden via ohmydish.nl.
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