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Hallo kookliefhebbers,
Afgelopen weken maakte ik de eerste gerechten met
groenten uit mijn moestuin, we genoten o.a. van een
frisse pastasalade in de zon en ik maakte een toetje
met frambozen uit de tuin. Dat toetje komt binnenkort
online.

Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?! Vanaf
vandaag zijn de grenzen van Frankrijk weer open! Mijn

moeder en haar vriend zijn al onderweg naar ons, dus vanavond eten we met
z'n allen. Ontzettend fijn, want we hebben elkaar al een half jaar niet gezien.

Ik wil ook nogmaals iedereen bedanken voor de ontzettend lieve berichten over
mijn vader, dat waardeer ik echt enorm!

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

Piadina met rauwe ham en mozzarella
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Heerlijke lunch waarmee je je zo in Italië waant! Een piadina is een Italiaans
platbrood met o.a. mozzarella, rauwe ham en tomaten.

Dit recept Piadina met rauwe ham en mozzarella kun je vinden via ohmydish.nl.

Entrecôte in rode wijnsaus

Heerlijk doordeweeks gerecht, een entrecôte in rode wijnsaus is klaar in maar
25 minuten. Recept voor twee personen. Lekker met aardappelen of pasta.

Dit recept Entrecôte in rode wijnsaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Pastasalade met sinaasappel en kaas
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Een makkelijke en frisse pastasalade met sinaasappel en kaas die ideaal is op
een warme dag. Lekker als lunch, tijdens de picknick of als avondeten.

Dit recept Pastasalade met sinaasappel en kaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Tortilla ovenschotel met pulled chicken

Deze tortilla ovenschotel met pulled chicken heeft maar weinig ingrediënten.
Kip en barbecuesaus is altijd een goede combinatie, zeker met de zoute chips.

Dit recept Tortilla ovenschotel met pulled chicken kun je vinden via ohmydish.nl.

Brood met camembert uit de oven
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Dit brood met camembert uit de oven heeft een extra vulling wat dit nóg
lekkerder maakt. Een heerlijke maaltijd in combinatie met een simpele salade.

Dit recept Brood met camembert uit de oven kun je vinden via ohmydish.nl.

Gevulde courgette met knoflook champignons

Deze gevulde courgette met knoflook champignons is extra lekker met tijm en
kaas. Een heerlijk vegetarisch bijgerecht met veel groenten.

Dit recept Gevulde courgette met knoflook champignons kun je vinden via
ohmydish.nl.

Sinaasappel pudding
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Een romige en frisse sinaasappel pudding die te maken is met sinaasappels of
met sap uit een pak. Heerlijk vol van smaak en perfect voor de zomer.

Dit recept Sinaasappel pudding kun je vinden via ohmydish.nl.

Gnocchi met salieboter

Deze gnocchi met salieboter zijn zacht van binnen en krokant van buiten.
Makkelijk zelf te maken met weinig ingrediënten.

Dit recept Gnocchi met salieboter kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip goulash
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Een heerlijke kip goulash met paprika, tomaten en champignons. Boordevol
groenten en kruiden, een snellere versie dan de klassieker die lang moet
sudderen.

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