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

Hallo kookliefhebbers,
Ondanks het wisselvallige weer in Nederland werden er
afgelopen weken toch veel barbecue recepten
gemaakt. Afgelopen week waren vrienden op bezoek,
zij eten vegetarisch dus we hebben enkele recepten
samen gemaakt die ik binnenkort ga delen.

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

Biefstuk met tamarindesaus
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Deze biefstuk met tamarindesaus is snel klaar met weinig ingrediënten. Een
heerlijke sticky lichtzoete saus. Lekker met noedels of rijst.

Dit recept Biefstuk met tamarindesaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Courgette-kokossoep

Deze simpele courgette-kokossoep is makkelijk en snel te maken met weinig
ingrediënten. Een tikkeltje kruidig en zonder room dus o.a. geschikt voor
vegans.

Dit recept Courgette-kokossoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Linzenvlaai
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Een linzenvlaai is een klassieke Limburgse vlaai naar recept van mijn oma. Niet
gevuld met linzen zoals je misschien denkt, maar met heerlijke jam.

Dit recept Linzenvlaai kun je vinden via ohmydish.nl.

Scampi diabolique

Deze scampi diabolique is een Belgische klassieker. Je kunt deze als hapje
serveren, maar met een beetje meer saus ook een aanrader als pastasaus!

Dit recept Scampi diabolique kun je vinden via ohmydish.nl.

Libanese sperziebonen met tomaat
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Deze Libanese sperziebonen met tomaat zijn een ontzettend lekker, makkelijk
en zelfs vegan bijgerecht. Heerlijk met rijst, couscous of pasta.

Dit recept Libanese sperziebonen met tomaat kun je vinden via ohmydish.nl.

Aardbeien en frambozentoetje in een glas

Dit aardbeien en frambozentoetje in een glas is super makkelijk en is klaar
binnen 20 minuten. Een heerlijk zomers dessert met yoghurt en koekjes.

Dit recept Aardbeien en frambozentoetje in een glas kun je vinden via
ohmydish.nl.

Bladerdeegrolletjes met ham en kaas
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Deze bladerdeegrolletjes met ham en kaas zijn een ideale snack tijdens de
borrel. Klaar in een half uur met maar een paar ingrediënten.

Dit recept Bladerdeegrolletjes met ham en kaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Huzarensalade

Een heerlijk frisse huzarensalade met rundvlees, aardappel en groenten. Deze
salade is het lekkerste als deze een nacht kan intrekken.

Dit recept Huzarensalade kun je vinden via ohmydish.nl.

Sinaasappelcake
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Deze sinaasappelcake is een simpele basiscake met toevoeging van de
lekkerste sinaasappels. Een plakje cake is nog nooit zo lekker geweest.

Dit recept Sinaasappelcake kun je vinden via ohmydish.nl.

Maaltijdsalade met krieltjes

Een maaltijdsalade met krieltjes, gegrilde courgette en gemengde sla. Extra
lekker met een frisse dressing met een vleugje pesto.

Dit recept Maaltijdsalade met krieltjes kun je vinden via ohmydish.nl.
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