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

Hallo kookliefhebbers,
Carnaval is in volle gang, bij deze een update van mijn
laatste recepten met alvast wat ideetjes voor na deze
gezellige dagen! Bij carnaval horen natuurlijk
nonnevotten, heb jij ze al eens zelf gemaakt?

Gister namen we een tajine mee van de rommelmarkt,
dus daar ga ik binnenkort mee aan de slag. Als deze
goed lukken, krijgen jullie ze uiteraard te zien.

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

Poutine met stoofvlees

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=04cb37e91b
https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=04cb37e91b
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/nonnevotten/
https://ohmydish.nl/recepten-index/
https://ohmydish.nl/vraag-en-antwoord/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/poutine-met-stoofvlees/


26/02/2020

https://us9.campaign-archive.com/?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=04cb37e91b 2/8

In Canada eten ze Poutine als comfort food, net zoals wij de kapsalon kennen.
Friet met kaas en veel saus, en in deze verse een poutine met stoofvlees. Yum!

Dit recept Poutine met stoofvlees kun je vinden via ohmydish.nl.

Plaattaart met blauwe kaas en walnoten

Een plaattaart met blauwe kaas en walnoten is klaar binnen een half uur.
Heerlijke makkelijke lunch met 2 soorten kaas en sinaasappel.
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Dit recept Plaattaart met blauwe kaas en walnoten kun je vinden via
ohmydish.nl.

Kaasstengels

Eenvoudig zelf kaasstengels maken met dit recept, zonder veel ingrediënten of
tijd kwijt te zijn! Lekker voor bij de soep of als borrelhapje.

Dit recept Kaasstengels kun je vinden via ohmydish.nl.

Aardappel rijstsoep
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Deze makkelijke aardappel rijstsoep is een vullende soep die erg simpel is. Je
kunt er eventueel een beetje sambal aan toevoegen voor een beetje pit.

Dit recept Aardappel rijstsoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Prei en ricotta flan

Deze prei en ricotta flan is een heerlijk vegetarisch voorgerecht met 2 soorten
kaas, prei en ei. Heerlijk als voorgerecht met een salade.

Dit recept Prei en ricotta flan kun je vinden via ohmydish.nl.
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Filodeegrolletjes met walnoot

Deze snelle filodeegrolletjes met walnoot zijn ontzetend knapperig, makkelijk te
maken en zonder toegevoegde suikers. Ideaal voor een last minute dessert.

Dit recept Filodeegrolletjes met walnoot kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip jalfrezi
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Deze kip jalfrezi is een curry met ontzettend veel kruiden, limoen en paprika.
Extra lekker met gele rijst, klaar in 45 minuten.

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

Caprese spiesjes

Deze caprese spiesjes zien er niet alleen vrolijk uit, ze zijn ook nog eens
overheerlijk en super makkelijk om te maken. Een klassieker op een spiesje!

Dit recept Caprese spiesjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Aardappel prei ovenschotel
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Deze aardappel prei ovenschotel is een heerlijke vegetarische maaltijd. Een
perfecte combinatie tussen een omelet en een ovenschotel.

Dit recept Aardappel prei ovenschotel kun je vinden via ohmydish.nl.

Carnaval tortilla hapjes

Deze makkelijke carnaval tortilla hapjes met de bekende rood-geel-groene
kleuren en het uiterlijk van een tooi zijn erg leuk voor een feestje.

Dit recept Carnaval tortilla hapjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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