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

Hallo kookliefhebbers,
Wauw, de eerste maand van het nieuwe jaar is gewoon
alweer bijna voorbij! Afgelopen weekend aten wij weer
eens zelfgemaakte babi panggang. Ik kwam erachter
dat ik de bekende rode saus die je er bij de chinees bij
krijgt helemaal niet online heb staan. Oeps, helemaal
vergeten! Deze kunnen jullie dus binnenkort
verwachten :-) 

Ik heb al ontzettend veel prei kunnen oogsten en heb een overzicht pagina
gemaakt met maar liefst 45 prei recepten. Ik heb nog meer prei, dus als
jullie leuke ideeën hebben die nog niet op deze pagina te vinden zijn hoor ik het
graag!

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

Knapperige wafels met spek

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=9e0bf3fc64
https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=9e0bf3fc64
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/babi-panggang/
https://ohmydish.nl/moestuin/prei-recepten/
https://ohmydish.nl/recepten-index/
https://ohmydish.nl/vraag-en-antwoord/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/knapperige-wafels-met-spek/


Deze knapperige wafels met spek zijn ideaal voor ontbijt of lunch omdat ze
hartig zijn. Het zoute van de spek past perfect in en bij een wafel.

Dit recept Knapperige wafels met spek kun je vinden via ohmydish.nl.

Mexicaanse tomatensalsa

Deze Mexicaanse tomatensalsa is een ideale dipsaus voor bij je tortilla chips.
Boordevol groenten en kruiden voor een extra lekkere snack.

Dit recept Mexicaanse tomatensalsa kun je vinden via ohmydish.nl.
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Indiase kip Korma

Een heerlijke Indiase kip Korma zonder yoghurt en dus lactosevrij. Extra
kokosmelk geeft deze curry een volle smaak. Lekker met kruiden en
amandelen.

Dit recept Indiase kip Korma kun je vinden via ohmydish.nl.

Prei recepten

https://ohmydish.nl/recept/indiase-kip-korma/
https://ohmydish.nl/recept/indiase-kip-korma/
https://ohmydish.nl/recept/indiase-kip-korma/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/moestuin/prei-recepten/


Prei is een veelzijdige groente die je op veel verschillende manieren kunt klaar
maken. Je kunt prei op verschillende momenten in de moestuin hebben staan.
Er zijn namelijk verschillende soorten, die onder te verdelen zijn als zomer,
herfst of winter prei. Je kunt er zoveel mee, dat ik je met de grote hoeveelheid
recepten hopelijk […]

Dit recept Prei recepten kun je vinden via ohmydish.nl.

Mandarijnentaart
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Deze mandarijnentaart is super luchtig en heerlijk van smaak doordat deze met
olie i.p.v. boter is gemaakt. Een taart die het gehele jaar lekker is.

Dit recept Mandarijnentaart kun je vinden via ohmydish.nl.

Griekse mixed grill

Een Griekse mixed grill zoals je deze kent van een Grieks restaurant, maar dan
bij je thuis. Je kunt er eventueel ook nog gyros bij serveren.

Dit recept Griekse mixed grill kun je vinden via ohmydish.nl.
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Zelf garam masala maken

Garam masala, een Indiase kruidenmix, is bijna overal te koop. Je kunt deze
natuurlijk ook zelf samen stellen, als je garam masala bijvoorbeeld op is en je
onderstaande kruiden wel nog in de kast hebt. Of misschien kun je de
kruidenmix in het buitenland niet altijd even makkelijk vinden. Deze kruidenmix
heeft niet echt een […]

Dit recept Zelf garam masala maken kun je vinden via ohmydish.nl.

Poireaux vinaigrette – Prei met vinaigrette
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Poireaux vinaigrette, oftewel prei met een dressing is een Franse klassieker.
Overheerlijk als voorgerecht of lunch met wat brood, of als bijgerecht.

Dit recept Poireaux vinaigrette – Prei met vinaigrette kun je vinden via
ohmydish.nl.

Knoflookgarnalen

Kort gebakken knoflookgarnalen in een pittige knoflook-olijfolie. Simpel en snel
op tafel te zetten, recept voor 4 personen.
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Dit recept Knoflookgarnalen kun je vinden via ohmydish.nl.

Griekse witte koolsalade

Een Griekse witte koolsalade zoals je deze kent van de saladebar bij de Griek.
Een zure en een beetje zoete salade, geserveerd met zwarte olijven.

Dit recept Griekse witte koolsalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Birria de res – Mexicaans stoofvlees
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Tijdens koude dagen is een heerlijke stoofpot altijd lekker. Probeer eens dit
heerlijke Mexicaanse stoofvlees, deze birria de res is een tikkeltje pittig.

Dit recept Birria de res – Mexicaans stoofvlees kun je vinden via ohmydish.nl.
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