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Hallo kookliefhebbers,
De herfst vraagt om verwarmende gerechten zoals
stoofpotjes, ovenschotels en soepen. Er wordt in de
herfst ook altijd meer gebakken, van taarten tot
koekjes en alles daar tussenin. 

De yuzu's zijn hier met kilo's tegelijk rijp, het eerste
recept hiermee staat inmiddels online. Als je nu denkt,

hé die heb ik niet, dan is dat geen probleem. Je kunt deze in principe
vervangen door limoen of citroen, al is de smaak van de yuzu veel complexer.

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

Pompoenlasagne met ham en pesto
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Deze pompoenlasagne met ham en pesto zit boordevol smaak door het gebruik
van 3 soorten kaas. Heerlijk romig en extra lekker met erwtjes.

Dit recept Pompoenlasagne met ham en pesto kun je vinden via ohmydish.nl.

Oosterse salade met yuzu dressing

Deze oosterse salade met yuzu dressing is een heerlijke fris bijgerecht. Met
verschillende soorten groenten, pinda's en een dressing van citrus.

Dit recept Oosterse salade met yuzu dressing kun je vinden via ohmydish.nl.
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Sambal goreng telor

Deze sambal goreng telor is een heerlijk bijgerecht of een onderdeel van een
rijsttafel. Heerlijke gefrituurde eieren in een pittige saus.

Dit recept Sambal goreng telor kun je vinden via ohmydish.nl.

Surinaamse kippendijen uit de slowcooker
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Deze Surinaamse kippendijen uit de slowcooker zijn heerlijk mals, kruidig en
licht pittig. De marineerde kip kan ook in een braadpan gemaakt worden.

Dit recept Surinaamse kippendijen uit de slowcooker kun je vinden via
ohmydish.nl.

Geroosterde aardappels met salie

Deze geroosterde aardappels met salie zijn een heerlijk en makkelijk
bijgerecht. Heerlijk kruidig met een krokante buitenkant.

Dit recept Geroosterde aardappels met salie kun je vinden via ohmydish.nl.

Surinaamse bami
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Surinaamse bami is een super makkelijk gerecht met veel smaken, zoet en
zout tegelijk met knoflook, selderij en een sticky saus.

Dit recept Surinaamse bami kun je vinden via ohmydish.nl.

Gevulde courgette met rijst en erwtjes

Deze gevulde courgette met rijst en erwtjes is een heerlijke maaltijd met veel
groenten, rijst, ham en kaas. Je kunt de ham ook eventueel weglaten.

Dit recept Gevulde courgette met rijst en erwtjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Ingemaakte bonen in tomatensaus

Sperziebonen bewaren kun je op verschillende manieren doen. Probeer deze
ingemaakte bonen in tomatensaus eens, heerlijk met knoflook en basilicum.

Dit recept Ingemaakte bonen in tomatensaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Tapioca pudding
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Deze tapioca pudding is gemaakt van kleine tapioca parels. Deze romige
pudding heeft iets weg van rijstepap, maar dan nóg romiger.

Dit recept Tapioca pudding kun je vinden via ohmydish.nl.

Pompoen courgette soep

Deze pompoen courgette soep is makkelijk te maken. Licht pittig met kerrie,
kokos en pinda's voor een iets zoutige en hartige soep.

Dit recept Pompoen courgette soep 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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