
Jouw gratis recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

Hallo kookliefhebbers,
Yay, de feestmaand is begonnen!

We beginnen donderdag natuurlijk met Sinterklaas,
dat bestaat vooral uit snoep en andere zoetigheden.
Zoals een tiramisu of gevulde speculaas en er is niets
zo lekker als zelfgebakken kruidnoten.

Ik zal deze maand elke dag een nieuw feestelijk recept plaatsen, deze kun je
vinden bij de nieuwste recepten. Op Instagram deel ik regelmatig previews en
'achter de schermen'. 

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique
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Tijdens de kerstdagen staat het samenzijn voorop. Hier hoort vaak een heerlijk
diner bij, of een uitgebreide brunch of misschien wel enkel hapjes. Je kunt het
precies zo indelen zodat het bij jouw persoonlijke voorkeur past. Ik zette eerder
al tips op een rij voor een ontspannen kerst, hieronder een overzicht van
verschillende gerechten om […]

Dit recept Kerstrecepten 2019 kun je vinden via ohmydish.nl.

Kruidkoek
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Kruidkoek, ook wel bekend onder de naam peperkoek of ontbijtkoek, is een
heerlijk smeuïge koek die zelfgemaakt echt nóg lekkerder is.

Dit recept Kruidkoek kun je vinden via ohmydish.nl.

Kersen sabayon

Deze kersen sabayon, oftewel luchtige zoete saus, kun je gebruiken bij veel
soorten dessert. Heerlijk bij chocoladecake, maar ook bij veel soorten ijs.

Dit recept Kersen sabayon kun je vinden via ohmydish.nl.

Zigeunersaus

https://ohmydish.nl/recept/kruidkoek/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/kersen-sabayon/
https://ohmydish.nl/recept/kersen-sabayon/
https://ohmydish.nl/recept/kersen-sabayon/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/zigeunersaus/


Serveer je zelfgemaakte zigeunersaus aan je gasten, heerlijk voor bij een
schnitzel met aardappels. Klaar in iets meer dan een half uur tijd.

Dit recept Zigeunersaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Buikspek curry

Deze buikspek curry zit boordevol kruiden en het vlees is extra mals door deze
de hele nacht te laten marineren. Heerlijk met o.a. linzen en sperziebonen.

Dit recept Buikspek curry kun je vinden via ohmydish.nl.
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Heb je een kleine keuken? Lees dan deze tips

Kleine keukens vergen net iets meer creativiteit dan grote(re) keukens. Je hebt
niet perse een grote (luxe) keuken nodig om heerlijk te kunnen koken.
Bovendien doen ze ook qua uiterlijk niet onder voor grote keukens, bekijk deze
kleine keukens maar eens. De komende jaren beschikken wij zelf nog niet over
onze ideale keuken, aangezien wij […]

Dit recept Heb je een kleine keuken? Lees dan deze tips kun je vinden via
ohmydish.nl.

Pompoen chutney

https://ohmydish.nl/heb-je-een-kleine-keuken-lees-dan-deze-tips/
https://ohmydish.nl/heb-je-een-kleine-keuken-lees-dan-deze-tips/
https://ohmydish.nl/heb-je-een-kleine-keuken-lees-dan-deze-tips/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/pompoen-chutney/


Een chutney gemaakt van groenten is heerlijk zoet zuur. Deze pompoen
chutney is een heerlijk bijgerecht voor een kruidige curry.

Dit recept Pompoen chutney kun je vinden via ohmydish.nl.

Poire Belle-Hélène

Poire Belle-Hélène is een klassiek Frans dessert. Peren met warme
chocoladesaus, slagroom en amandelschaafsel is een favoriet bij velen.

Dit recept Poire Belle-Hélène kun je vinden via ohmydish.nl.
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Amandelstaaf

Een zelfgemaakte amandelstaaf is makkelijk te maken met een paar
ingrediënten. De ideale last-minute snack voor Sinterklaas.

Dit recept Amandelstaaf kun je vinden via ohmydish.nl.

Belgisch stoofvlees
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Dit Belgisch stoofvlees wil je maken, het is zo mals dat het vlees uit elkaar valt.
Klassiek met friet en dat smaakt ook echt het beste bij dit stoofvlees!

Dit recept Belgisch stoofvlees kun je vinden via ohmydish.nl.

Granaatappel citrus sorbet

Granaatappelsap is gezond en prachtig van kleur! Je kunt dit in pakken kopen
of zelf persen, hoe dan ook is deze granaatappel citrus sorbet een aanrader.

Dit recept Granaatappel citrus sorbet kun je vinden via ohmydish.nl.

Loempia’s met ham en kip
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Zelfgemaakte loempia's met ham en kip zijn zo ontzettend lekker. Met een
vulling met verschillende soorten groenten, incl. recept voor loempiavellen.

Dit recept Loempia’s met ham en kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta ovenschotel met broccoli

Deze pasta ovenschotel met broccoli is heerlijk romig, smaakvol en met 2
soorten kaas. Deze vegetarische ovenschotel staat binnen een uur op tafel.

Dit recept Pasta ovenschotel met broccoli kun je vinden via ohmydish.nl.
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Je hebt je ingeschreven voor onze nieuwsbrief via ons food blog op https://ohmydish.nl

Ohmydish
27 route de la riviere basse
Préchac-sur-Adour 32160

France
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