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

Hallo kookliefhebbers,
Zo, de feestdagen zijn weer achter de rug. Januari is
zelfs al bijna halverwege! Wij zijn samen met
familie heel goed, rustig en ontspannen het nieuwe jaar
in gegaan. Dat geeft precies onze vooruitzichten
voor 2020 weer, want we hebben voor dit jaar geen
grote plannen :-)

Voor deze keer weer een normale nieuwsbrief, met
enkel de nieuwste recepten. Er staat nog een hoop lekkers voor jullie klaar
deze maand, zoals Griekse mixed grill, knoflookgarnalen, wafels met krokant
spek en meer.

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

Maïs salade
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Deze knapperige maiïs salade is gemaakt met verschillende soorten groenten
en een simpele dressing. Heerlijk als bijgerecht of als lunch.

Dit recept Maïs salade kun je vinden via ohmydish.nl.

Atjar tjampoer

Atjar tjampoer kennen de meesten wel, zoetzure groenten met een prachtige
gele kleur. Een heerlijk en makkelijk Indonesisch bijgerecht.

Dit recept Atjar tjampoer kun je vinden via ohmydish.nl.
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Kip fajita

Een hele eenvoudige maar oh zo lekkere maaltijd die je zó op tafel hebt staan.
Mexicaanse kip fajita wraps met limoensap en geraspte kaas.

Dit recept Kip fajita kun je vinden via ohmydish.nl.

Flamiche picarde

https://ohmydish.nl/recept/kip-fajita/
https://ohmydish.nl/recept/kip-fajita/
https://ohmydish.nl/recept/kip-fajita/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/flamiche-picarde/
https://ohmydish.nl/recept/flamiche-picarde/


Flamiche picarde, oftewel een klassieke Franse hartige prei taart. Makkelijk te
maken met maar een paar ingrediënten. Vegetarisch en zelfs zonder kaas.

Dit recept Flamiche picarde kun je vinden via ohmydish.nl.

Gehaktrol

Een gehaktrol is makkelijk om te maken en zit boordevol smaak. Met een
krokante buitenkant van gerookt spek en een kruidige binnenkant.

Dit recept Gehaktrol 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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