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Hallo kookliefhebbers,
Hoera het is lente!

Wat een fijn begin van het seizoen had moeten zijn, is
een bizarre en vooral onzekere tijd geworden.
Onderstaande recepten zijn van 2 weken geleden,
want ik heb er persoonlijk voor gekozen om afgelopen
week geen nieuwe recepten online te plaatsen.
Wanneer ik dit weer wel ga doen, weet ik nog niet.

Er staan 1410 recepten op Ohmydish, misschien is koken bakken juist wel een
goede afleiding nu. In de recepten index of via de zoekbalk kun je recepten
zoeken met bijv. ingrediënten uit je voorraad. Als je bepaalde ingrediënten niet
meer hebt kunnen kopen, mag je me altijd vragen naar alternatieven!

Verder wil ik er niet teveel over zeggen, want er is al genoeg gezegd denk ik en
vooral sterkte, succes en veel liefs voor iedereen die het nodig heeft!

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique
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Een geroosterde paprikasoep met bonen die vegetarisch en zelfs vegan is.
Staat binnen een half uur op tafel, de bonen passen perfect bij de paprika.

Dit recept Geroosterde paprikasoep met bonen kun je vinden via ohmydish.nl.

Chocolade paasnestjes

Deze chocolade paasnestjes zijn ontzettend lekker met veel chocolade. Een
perfect gebakje voor bij de koffie of als dessert.

Dit recept Chocolade paasnestjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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Zelf kroketten maken

Zelf kroketten maken ziet er wellicht moeilijker uit dan het is. Heerlijk
draadjesvlees met een krokante gefrituurde paneerlaag.

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

Zuurkoolschotel met ananas

https://ohmydish.nl/recept/zelf-kroketten-maken/
https://ohmydish.nl/recept/zelf-kroketten-maken/
https://ohmydish.nl/recept/zelf-kroketten-maken/
https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/recept/zuurkoolschotel-met-ananas/
https://ohmydish.nl/recept/zuurkoolschotel-met-ananas/


Een zuurkoolschotel met ananas is verrassend lekker. De combinatie zuur, zoet
en kruiden past perfect bij elkaar. Met een heerlijke krokante laag kaas!

Dit recept Zuurkoolschotel met ananas kun je vinden via ohmydish.nl.

Mini vegetarische tortilla hapjes

Heel makkelijk borrelhapje, perfect voor een feestje of voor bij de film. Deze
mini vegetarische tortilla hapjes zijn zo klaar!

Dit recept Mini vegetarische tortilla hapjes 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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