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Hallo kookliefhebbers,
De Sint is in het land, misschien heb je al het een en
ander gebakken of gemaakt. Wat dacht je van een
makkelijke cheesecake met witte chocolade die niet in
de oven hoeft? 

Ik heb al verschillende feestelijke recepten gemaakt,
want de feestmaand komt eraan. Tussendoor deel ik

nog genoeg 'gewone' verwarmende recepten met jullie. Zijn er dingen die jullie
graag zouden zien? Zoals bijvoorbeeld specifieke tips, bepaalde gangen of
bepaalde ingrediënten of totaal iets anders? Laat het me dan weten!

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

Spruitjesstamppot
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Deze spruitjesstamppot met kerrie, champignons en spekjes is ontzettend
lekker. Inclusief overzicht voor nog meer heerlijke stamppot variaties!

Dit recept Spruitjesstamppot kun je vinden via ohmydish.nl.

Gestoofde rode kool met granaatappelsap

Deze gestoofde rode kool met granaatappelsap is een heerlijk winters
bijgerecht. Er gaat niets boven verse rode kool, extra lekker met granaatappel.
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Dit recept Gestoofde rode kool met granaatappelsap kun je vinden via
ohmydish.nl.

Gevulde speculaas

Een klassieker die echt bij Sinterklaas hoort is toch zeker wel gevulde
speculaas. Speculaas met een heerlijke vulling van amandelspijs.

Dit recept Gevulde speculaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Barbecue kip pizza
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Deze goed vullende barbecue kip pizza heeft naast een heerlijke geur ook
verschillende lekkere ingrediënten zoals rode kidneybonen en maïs. Een
heerlijke combinatie!

Dit recept Barbecue kip pizza kun je vinden via ohmydish.nl.

Mini chocolade tulband cakejes met kersen

Deze mini chocolade tulband cakejes met kersen zijn makkelijk om te maken,
ze zien er leuk uit en zijn snel klaar omdat de cake zo klein is.
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Dit recept Mini chocolade tulband cakejes met kersen kun je vinden via
ohmydish.nl.

Loempiavellen

Zelfgemaakte loempiavellen zijn heerlijk en ook erg handig als je geen kant-en-
klare vellen in jouw buurt kunt kopen. Met maar een paar ingrediënten.

Dit recept Loempiavellen kun je vinden via ohmydish.nl.

Zelf amandelspijs maken
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Zelf amandelspijs maken is makkelijk, snel en ontzettend lekker. Dit basisrecept
kan gebruikt worden in allerlei koeken, taart en andere baksels.

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

Rood fruit en amandeltaart met yuzu mousse

Deze rood fruit en amandeltaart met yuzu mousse (oftewel citrus mousse) is
als makkelijke versie zonder de bovenste laag ook érg lekker.
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Dit recept Rood fruit en amandeltaart met yuzu mousse kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pompoenwafels

Deze pompoenwafels zijn heerlijk voor een herfstig ontbijt. Pompoen en kaneel
is de ultieme herfst combinatie. Lekker met een toef slagroom.

Dit recept Pompoenwafels kun je vinden via ohmydish.nl.

Griekse Stifado
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Deze Griekse stifado is een heerlijke stoofpot met rundvlees, tomaat, sjalotjes
en heel veel kruiden. Boordevol smaak en heerlijk met aardappels.

Dit recept Griekse Stifado kun je vinden via ohmydish.nl.
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