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Hallo kookliefhebbers,
Gister was ik jarig en dit heb ik samen met mijn
schoonfamilie gevierd met perzik cheesecake,
barbecue en drankjes in het zwembad. We hadden
elkaar al meer dan een jaar niet gezien, dus we
genieten dubbel! Het recept van de cheesecake ga ik
binnenkort delen, maar er staan nog vele andere
cheesecakes op Ohmydish.

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

Kip piri piri
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Kip piri piri is kip in een makkelijke marinade en geserveerd met een geweldige
saus. Oorspronkelijk uit Portugal en klaar binnen een uur.

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

Gevulde vijgen

Deze gevulde vijgen zijn een heerlijk en makkelijk (borrel) hapje die je zó op
tafel kunt zetten. De combinatie met rauwe ham is geweldig!

Dit recept Gevulde vijgen kun je vinden via ohmydish.nl.

Warme abrikozen
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Heerlijk toetje dat makkelijk te maken is, deze warme abrikozen met
mascarpone zijn het hele jaar door lekker. Recept voor 4 personen.

Dit recept Warme abrikozen kun je vinden via ohmydish.nl.

Gevulde kwartels

Deze gevulde kwartels zien er feestelijk uit en ze zijn ontzettend lekker met een
vulling van gehakt, knoflook en salie. De moeite waard!

Dit recept Gevulde kwartels kun je vinden via ohmydish.nl.

Hartige taart met snijbiet
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Een hartige taart met snijbiet en een extra lekkere en krokante bodem van
filodeeg. Je kunt eventueel ook bladerdeeg gebruiken.

Dit recept Hartige taart met snijbiet kun je vinden via ohmydish.nl.

Gefrituurde courgettebloemen

Deze gefrituurde courgettebloemen zijn makkelijk te maken en zijn gevuld met
een vulling van kaas. Een heerlijke vegetarische snack!

Dit recept Gefrituurde courgettebloemen kun je vinden via ohmydish.nl.

Chili con pollo
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Deze overheerlijke chili con pollo met paprika, tomaat en veel kruiden is een
iets andere soort dan de klassieke chili con carne. Minstens net zo lekker!

Dit recept Chili con pollo kun je vinden via ohmydish.nl.

Groenten spiesjes met feta en rozemarijn van de bbq

Deze groenten spiesjes met feta en rozemarijn zijn een simpel bijgerecht van
de barbecue. Ze zijn snel klaar en zijn makkelijk te maken.

Dit recept Groenten spiesjes met feta en rozemarijn van de bbq kun je vinden
via ohmydish.nl.

Watermeloen sorbet
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Deze heerlijke watermeloen sorbet is te maken met maar 3 ingrediënten en
kost weinig moeite. Lekker fris voor een warme zomerdag.

Dit recept Watermeloen sorbet kun je vinden via ohmydish.nl.

Sperziebonenschotel

Een ontzettend lekkere sperziebonenschotel met kerrie, aardappels en tomaat.
Een vegetarische ovenschotel, maar je kunt er als je wilt gehakt aan
toevoegen.

Dit recept Sperziebonenschotel kun je vinden via ohmydish.nl.
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