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

Hallo kookliefhebbers,
Afgelopen week was voor ons geen fijne week. Mijn
vader is namelijk met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. We mochten hem niet bezoeken
nu in deze tijd, maar gelukkig mochten we hem na een
kleine week op de neurologie weer gaan ophalen. Hij is
nu gelukkig weer fijn thuis bij ons en op naar een goed
herstel!

Om een lang verhaal kort te maken en zonder details, maar er staan om die
reden minder recepten in deze nieuwsbrief dan gebruikelijk. Ik zal binnenkort
weer nieuwe recepten gaan delen, dus even geduld!

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

Mini pizza hapjes
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Deze mini pizza hapjes zijn leuk voor een feestje of tijdens het borrelen. Je kunt
ze maken met kant-en-klaar pizza deeg of maak het deeg zelf.

Dit recept Mini pizza hapjes kun je vinden via ohmydish.nl.

Rode zuurkoolstamppot

Deze rode zuurkoolstamppot kan het hele jaar gegeten worden door de frisse
en knapperige zuurkool en appel. Extra lekker met een vleugje mosterd.

Dit recept Rode zuurkoolstamppot kun je vinden via ohmydish.nl.

Krabsalade
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Maak je eigen krabsalade met maar een aantal basis ingrediënten. Lekker voor
op brood, op een toastje of als dipsaus!

Dit recept Krabsalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Lavendel-honingijs

Dit lavendel-honingijs is zacht van smaak door het gebruik van honing i.p.v.
suiker. Een heerlijk romig ijs met een vleugje lavendel en optioneel citroen.

Dit recept Lavendel-honingijs kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip piccata
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Deze heerlijke kip piccata kent zijn oorsprong in Italië. Het is een dun stukje kip
in een zachte en frisse saus van citroen, kappertjes en boter.

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