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Ιούλιος 
Μέρος τέταρτο: Κρύο

Αν το καλοκαίρι το προτιμάτε και εσείς… κρύο, τότε σας 
έχουμε ένα σωρό κρύες αλμυρές και γλυκές λιχουδιές για 
να δροσίσετε τις μέρες και τις νύχτες σας! 
Την περασμένη εβδομάδα δοκιμάσαμε γευστικές σαλάτες, 
πλούσια smoothies, λαχταριστά παγωτά και κάθε λογής 
#κρύες νοστιμιές και σας τα προτείνουμε! 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλες τις κρύες συνταγές 
που δοκιμάστηκαν από τους φίλους της παρέας με 
φωτογραφίες και σχόλια, για να για να πάρετε κι εσείς 
έξτρα ιδέες για το τραπέζι σας!

Αν το κάνετε, μη ξεχάσετε να βγάλετε μια φωτογραφία και 
να προσθέσετε κι εσείς το Φωτοσχόλιό σας, δίνοντας έτσι 
ιδέες και έμπνευση στους επόμενους μάγειρες!

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%23%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%BF
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/smoothie
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CF%8C


Δροσερές σαλατούλες και 

όχι μόνο!



Mama's salad ή αλλιώτικος ντάκος!

Roula Voulga

Χωριάτικη στον ντάκο!

Υλικά 

dcroula

Polina Efstathiadou

#κύμα , ένα πλήρες και 
χορταστικό γεύμα.

1 συσκευασία ντάκο
2 ντομάτες
1 αγγούρι
1 κρεμμύδι
1 συσκευασία ελιές έτοιμες κομμένες 
καθαρισμένες
1 συσκευασία κάπαρη
Φέτα
Λίγο μαϊντανό
Λίγο κόλιανδρο
Ρίγανη
Ελαιόλαδο

dcroula

#κύμα, αγαπημένη καλοκαιρινή 
σαλάτα, για όλες τις ώρες.

6 παξιμάδια
3 ντομάτες
Αλάτι
1 κουταλιά μαύρες ελιές σε ροδέλες χωρίς 
κουκούτσι
1 κουταλιά κάπαρη
50 γρ φέτα
3 κουταλιές ελαιόλαδο
Ρίγανη
Ψιλοκομμένος μαϊντανός

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13181543
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217
https://cookpad.com/gr/sintages/13214467
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/15575366
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420


Γουακαμόλε 😍

Γιωτά Μουδράκη

Καροτοσαλάτα δροσερή

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

zoe vranikou

Πολύ δροσερή, πολύ νόστιμη!!!!! 
Ευχαριστούμε πολύ 👍 #κύμα 
#κρύο

2-3 καρότα τριμμενα στο ψιλό τρίφτη
1 κ.σ. μαγιονέζα
1 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό
χυμό απο 1/2 λεμόνι
αλάτι
1-2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο 

Stefania Zoubouli

Απίθανη γεύση η γουακαμόλε 
σου 🤤 Ειδικά δε από ψυγείο, έτσι 
#κρύο ντιπάκι, όλα τα λεφτά!!!! Σ' 
ευχαριστώ πολύ 😘 #κύμα

125 γρ αβοκάντο ώριμο
4 γρ αλάτι
15 γρ ελαιόλαδο
1 πρεζα πιπέρι
Ξύσμα από μισο λάιμ
15 γρ στυμμένο λάιμ
250 γρ ντομάτα ψιλοκομμένη
80 γρ κρεμμύδι άσπρο ψιλοκομμένο
1/2 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
20 γρ ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 αγγουράκι μικρο 

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12053184
https://cookpad.com/gr/xristes/15894264
https://cookpad.com/gr/sintages/9477893
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231


Σαλάτα μαρούλι με τόνο και αυγά

Αναστασία

Τονοσαλάτα

Υλικά 

Harley

Αδαμαντια...

Στην θέση του κρουτόν έβαλα 
κριθαροκουλούρα σικάλεως !!! 
Για την ζέστη είναι το κατάλληλο 
γεύμα   #κύμα

1 κονσέρβα τόνο σε νερό
Λίγο ψιλοκομμένη πιπεριά
Λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι
Κρουτόν
1 Ντομάτα ψιλοκομμένη

StaviGreece

Πολύ πολύ νόστιμη!! #κύμα

1 μεγάλο μαρούλι
4 αυγά
1 τόνο
1 ντομάτα
παξιμάδι επιλογής
1 πλάκα γραβιέρα σε κομματάκια
λάδι, ξύδι μπαλσάμικο, αλάτι, λίγο πιπέρι 
κατ' επιλογή

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11847482
https://cookpad.com/gr/xristes/10187209
https://cookpad.com/gr/sintages/12837498
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8493555
https://cookpad.com/gr/xristes/8514999


Φακόρυζο σαλάτα

Sofia Kalkani

Γευστική σαλάτα με τόνο, ρύζι και φακή

Υλικά 

Ismini

elisavet87

Πάρα πολύ γευστική και χορταστική 
σαλάτα! Τα υλικά δένουν απόλυτα 
μεταξύ τους, αν και στην αρχή 
ήμουν επιφυλακτική με το ταχίνι... 
(Πρόσθεσα ντοματίνια και 
μηλόξιδο). Ευχαριστούμε πολύ! 😉 
#κύμα

1 μέτριο κρεμμύδι
1 καρότο κομμένο σε κύβους
125 γρ ρύζι μακρύκοκκο
0.5 κούπα ελιές
1 φύλλο δάφνη
1 σκελίδα σκόρδο
3/4 κούπας φακή
1 ζωμό κοτόπουλου
μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κονσέρβες τόνο χωρίς το λάδι τους
2 κ.σ. ταχίνι με γεύση πορτοκάλι
2 λεμόνια και λίγο από το ξύσμα
Αλάτι, πιπέρι, λάδι

Ismini

Ευχαριστούμε για τη δροσερή 
και υγιεινή συνταγή! #κύμα

200 γρ φακές ψιλες
200 γρ ρύζι basmati
1 ξερό κρεμύδι ψιλοκομμένο
1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
1 κούπα φέτα τριμμένη
Ελιές κατά βούληση
2 ντομάτες ψιλοκομμένες
Μαϊντανό ψιλοκομμένο
Αλάτι, Πιπέρι, Ρίγανη
1 φύλλο δάφνης
Ελαιόλαδο για το σοτάρισμα
Και λίγο για το σερβίρισμα
2-3 κουτ σούπας ξύδι μπαλσάμικο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4744473
https://cookpad.com/gr/xristes/9393279
https://cookpad.com/gr/sintages/3087674
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8522454
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Νόστιμη σαλάτα με ρεβύθια

zoe vranikou

Κρύο πιάτο με φακές και σαλάτα

Υλικά 

ioanna.k

Sitronella

Απίστευτο!! #κύμα

500 γρ φακές
3 ντομάτες
1 μεγάλο αγγούρι
1 χούφτα ελιές
100-200 γρ φέτα
ρίγανη
Για τη σάλτσα
4 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μπαλσάμικο
χυμό από 1 πορτοκάλι
1 κ.γ. μέλι
Αλάτι, πιπέρι

Matina Georgaki

Εξαιρετική σαλάτα, θα την 
ξαναφτιάξω σίγουρα!!! 
👌👌👌😉 #κύμα

1 μικρό μαρούλι
1-2 βρασμένα παντζάρια σε φέτες
1 κούπα βρασμένα ρεβύθια
1 μικρό κρεμμύδι κομμένο φέτες
1-2 μέτρια πορτοκάλια
Για το ντρέσινγκ:
3 κ.σ. Ελαιόλαδο
1-2 κ.σ. Κρέμα Μπαλσάμικο ξύδι με ρόδι
1 κ.σ. Μέλι
Αλάτι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4738086
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/sintages/3066633
https://cookpad.com/gr/xristes/8461503
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/12316732


Γίγαντες

Υλικά 

eleni_sidiro

Μαρία

Να κ τα δικά μου! Δεν είχα 
ξαναδοκιμάσει στικ κανέλας στους 
γίγαντες... Ενδιαφέρουσα 
συνταγή... #κύμα

500 γρ γίγαντες
Αλάτι, Πιπέρι
Ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ξερό
1 κόκκινη πιπεριά
2 σκελίδες σκόρδο
2 καρότα
1 στικ κανέλας
2 φύλλα δάφνης
1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 κουτί σάλτσα κονκασέ
50 γρ κρασί λευκό
Ξύσμα από ένα λεμόνι
300 γρ νερό
1 κύβο ή σκόνη κότας
1/2 ματσάκι σέλινο
Φέτα (προαιρετικά)

https://cookpad.com/gr/sintages/12665748
https://cookpad.com/gr/xristes/9625917
https://cookpad.com/gr/xristes/13905046


Κρύα γλυκάκια!



Γιαούρτι με μέλι και καρύδια

Amalia Constantinou

Mousse avocado 🥑🥑🥑

Υλικά 

Matina Georgaki

Μαρια Βασιλικοπουλου

Δεν είχα γάλα, οπότε έβαλα 
γιαούρτι! Αρκετά καλό μπορώ να 
πω! 😊 #κύμα

1 μεγάλο ώριμο αβοκάντο ή δυο μέτριου  
μεγεθους
1 ώριμη μπανάνα
1,5 κουταλια σουπας μέλι
1,5 κουταλια σουπας κακάο
1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού ή γάλα 
φρέσκο

Ismini

Κλασική απόλαυση, με ή χωρίς 
#κύμα ... Τέλειο για όλες τις ώρες, 
αφού είναι ελαφρύ, γρήγορο και 
δροσερό! Ευχαριστούμε!

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
1-2 κουταλάκια μέλι
Καρύδια όσα θέλουμε

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8111189
https://cookpad.com/gr/xristes/15442127
https://cookpad.com/gr/sintages/13178188
https://cookpad.com/gr/xristes/12316732
https://cookpad.com/gr/xristes/16523031
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Εύκολο και νόστιμο ρυζόγαλο

A la Marion

Επιδόρπιο γιαουρτιού με λεμόνι 🍋

Υλικά 

Σταυρούλα

mgiannok

Τρελαίνομαι για αυτά τα γρήγορα 
γλυκάκια... Δροσερό , νόστιμο  και 
καλοκαιρινό... ευχαριστούμε 
πολύ... έβαλα από πάνω τριμμένο 
αμύγδαλο και λίγα μπισκότα 
ακόμα. #κύμα

300 γραμμ γιαούρτι (εγώ έβαλα 2%)
ζάχαρη καστανή (εγώ έβαλα 2 κοφτές 
κουτ.της σούπας)
Χυμό ενός λεμονιού & το ξύσμα του
Λίγα μπισκότα ολικής άλεσης
Μερικά κράνμπερις ή κάποιος ξηρός 
καρπός της αρεσκείας σας

eleni_sidiro

Για άλλη μία φορά γίναν 
πεντανόστιμα! Βέβαια, όπως είπαν κ 
άλλοι, χρειάζεται παραπάνω νεράκι 
το ρύζι, 2 κούπες θα έλεγα, κ 
λιγότερη ζάχαρη για τα δικά μας 
γούστα. 
Τα μεγάλα μπολάκια πίσω-πίσω 
είναι το σνακ μας για τη δουλειά... 
#κύμα

4 κούπες γάλα
1/2 κούπα ρύζι γλασέ
λίγο αλάτι
1/2 κούπα ζάχαρη
1 βανίλια
2 κουταλιές του γλυκού κορν-φλαουρ.
κανέλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3069225
https://cookpad.com/gr/xristes/8449562
https://cookpad.com/gr/sintages/13223893
https://cookpad.com/gr/xristes/9642590
https://cookpad.com/gr/xristes/12657686
https://cookpad.com/gr/xristes/9625917


Χαλβάς με κανέλα και ξύσμα λεμονιού 
#νηστίσιμο

Natassa Mella

Κρέμα μαστίχας με σουμάδα και 
χαλεπιανά

Υλικά 

Argiro Glyka

George Adamides

Σ ευχαριστώ πολύ για την 
υπέροχη  συνταγή με πολύ 
απολαυστική δροσερή γεύση. Να 
είσαι καλά χαρούμενα 
μαγειρέματα Καλό καλοκαίρι 
#κύμα #κρύο

6 κούπες φρέσκο γάλα, πλήρες 3%
7 κ.σ. νησιαστέ
1 κούπα σουμάδα
1/3 κ.γλ. μαστίχα
Χαλεπιανά (aka φυστίκι Αιγίνης) 
κοπανισμένα

Δωρα

Φανταστικο γλυκο, που θες να 
φας! #κύμα

4 ποτήρια νερό
1 ποτήρι σιμιγδάλι
3/4 ποτήρια ηλιέλαιο
2 ποτήρια ζάχαρη
2-3 βανίλιες
1 κουταλάκι κανέλα
1 λεμόνι (το ξύσμα του)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5512380
https://cookpad.com/gr/sintages/5512380
https://cookpad.com/gr/xristes/12704590
https://cookpad.com/gr/sintages/13144042
https://cookpad.com/gr/sintages/13144042
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9585492
https://cookpad.com/gr/xristes/20613209


Cheesecake Άκη

themkap

Πολίτικο γλυκό - Ραβανί

Υλικά 

Katerina Tsirigotaki

vasiliki ver

Ξετρελαθηκαμε όλοι!!! Μπράβο ,
υπεροχη συνταγή 🙏🙏💗 #κύμα

Για το ραβανί
240 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
80 γρ. αλεύρι ή φαρίνα
150 γρ. ζάχαρη
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
3 μεγάλα αυγά ελαφρά χτυπημένα
160 ml λάδι ή καλαμποκέλαιο
Χυμό και ξύσμα από μισό πορτοκάλι
Για την κρέμα
1 λίτρο γάλα
90 γρ. νισεστέ-κορν φλάουερ
75 γρ. ζάχαρη
Σιρόπι
...

themkap

#κύμα

Για την βάση :
250 γραμμάρια μπισκότα βρώμης η 
digestive
100 γραμμάρια βούτυρο
Για την κρέμα :
700 γραμμάρια τυρί κρέμα
1 λεμόνι το ξύσμα
1 κσ χυμό λεμόνι
100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη
1 κγ εκχυλίσμα βανίλιας
300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος
Για την μαρμελάδα φράουλα :
400 γραμμάρια φράουλα
100 γραμμάρια ζάχαρη 

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13225051
https://cookpad.com/gr/xristes/8517214
https://cookpad.com/gr/sintages/3080726
https://cookpad.com/gr/xristes/23693863
https://cookpad.com/gr/xristes/8476293
https://cookpad.com/gr/xristes/8517214


Προφιτερόλ νόστιμο και απλό

zafirenia

Πανακότα πραλίνα

Υλικά 

Ismini

tahitian

Καλημερούδια Αριστέα μου! 😊 
Ευχαριστούμε πολύ-πολύ για την 
πανεύκολη, γρήγορη και κυρίως 
απολαυστική συνταγή! Να είσαι 
καλά! 😘😘😘 #κύμα

500 ml κρέμα γάλακτος
300 ml γάλα
400 γρ. πραλίνα
1 κάψουλα βανίλιας
15 γρ. σκόνη ζελατίνης

Ρούλα Μίγκα

Εύκολη συνταγή και πολύ 
πετυχημένη κι αυτό το #κύμα 
σοκολάτας....

1 λίτρο γάλα πλήρες ή ελαφρύ
3/4 κούπας κακάο (κοσκινισμένο)
1/2 κούπας αλεύρι (κοσκινισμένο)
1 1/2 κούπα ζάχαρη
1 δόση κρέμα ζαχαροπλαστικής 
σουδάκια 
σαντιγύ
τριμμένη σοκολάτα (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3079898
https://cookpad.com/gr/xristes/8461587
https://cookpad.com/gr/sintages/12335816
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956


Τιραμισού τούρτα cheesecake

Καραμελιτσα

Μαράκι ❤

Έγινε απίστευτη!!! ❤ 
Ευχαριστώ 😻 #κύμα

Για την βάση
2 πακέτα μπισκότα πτι μπερ
250 γρ. Βούτυρο λιωμένο
1,5 πακέτο μπισκότα σαβαγιάρ
Για την κρέμα
350 γρ. Τυρί κρέμα μασκαρπόνε
500 γρ. Φυτική σαντιγί
400 ml γάλα
3 κ.σ. nescafe
Κακάο για πασπάλισμα
370 γρ Άχνη ζάχαρη
10 γρ. Φύλλα ζελατίνας (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12924623
https://cookpad.com/gr/xristes/13585318
https://cookpad.com/gr/xristes/8499770


Απολαυστικά παγωτά...



Παγωτό με γλυκό του κουταλιού

Afrodity Kalpakidou

👑 Frozen yogurt cups

Υλικά 

Argiro Glyka

Μαριέττα Νικήτα

Σ ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο 
όμορφο απολαυστικό δροσιστικό 
επιδόρπιο να είσαι καλά χαρούμενα 
μαγειρέματα. Καλό καλοκαίρι 
#κύμα

6 στρογγυλά  μικρά μπισκότα
1 γιαουρτάκι με γεύση κάποιου φρούτου
κομμάτια κάποιου φρούτου
6 φορμάκια σιλικόνης

Vasw malopoulou

Το σπιτικό είναι αλλιώς τι να 
κάνουμε!!!!!  #κρύο   #κύμα

250 γρ φυτική κρέμα
1/2 ζαχαρούχο γάλα
1 (200 γρ) κρέμα γάλακτος
100 γρ εβαπορέ αδιάλυτο
1 κ.σ. μέλι
10 ml κονιάκ
3 βανίλιες
Γεύσεις
Γλυκό του κουταλιού κεράσι
Γλυκό του κουταλιού βύσσινο
Γλυκό του κουταλιού συκαλάκι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13033170
https://cookpad.com/gr/xristes/16165755
https://cookpad.com/gr/sintages/12965459
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9198735
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650


Παγωτό βανίλια - μπισκότο με φυτική 
κρέμα (3 υλικά)

Lila Lilak

Παγωτό με oreo με 3 υλικά

Υλικά 

EIRINI ATHANASIOU

Ζου Ειρηνη

Είναι πράγματι σαν το nirvana! 
Δεν πρόκειται να ξανά δοκιμάσω 
άλλη συνταγή για παγωτό, είναι 
υπέροχο! #κύμα

2 κρέμες γάλακτος παγωμένες (400 ml)
1 ζαχαρούχο
1 πακέτο μπισκότα oreo

Roula Voulga

Πολύ μαστιχωτή υφή! Το 
σερβίρω με μπισκότα και 
σιρόπι καραμέλα! #κύμα

1 λίτρο φυτική κρέμα για σαντιγύ (στο 
πράσινο κουτί)
330 γρ βανίλια υποβρύχιο + 5 κ.σ. νερό
1 φακελάκι άνθος αραβοσίτου στιγμής 
(αυτό που γίνεται με κρύο γάλα, όχι το 
βραστό) με άρωμα μπισκότο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12955809
https://cookpad.com/gr/sintages/12955809
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Παγωτό σοκομπανάνα με κομμάτια 
σοκολάτας και φυστικοβούτυρο

Ελευθερία

Σπιτικό παγωτό cookies, με 4 υλικά 
χωρίς παγωτομηχανή! 🍨🍨🍦🍦

Υλικά 

Frida Laskaj Hajdari

Frida Laskaj Hajdari

mmmm....... #κύμα

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
1 κουτί γάλα εβαπορέ 410 gr
500 γρ. κρέμα γάλακτος
1 πακέτο μπισκότα γεμιστά
2-3 κουταλιές της σούπας 
κονιάκ/μπράντι/λικέρ (προαιρετικά)

nitsa

Ιδιαίτερο στη γεύση λόγω του 
φυστικοβούτυρου. Θα το 
ξαναφτιάξω χωρίς αυτό, μια που 
δεν αρέσει σε όλους μας. #κύμα

3 μπανάνες
1.5 φλ πλήρες γάλα
1/3 φλ ζάχαρη
1 κ.γ εκχύλισμα βανίλιας
1/8 κ.γ αλάτι
1/2 φλ κρέμα γάλακτος
2 κ.σ. φυστικοβούτυρο
Λίγες σταγόνες σοκολάτας
1.5 κ.σ. κρέμα κακάο
Σιρόπι σοκολάτας

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12335823
https://cookpad.com/gr/sintages/12335823
https://cookpad.com/gr/xristes/20242144
https://cookpad.com/gr/sintages/12558127
https://cookpad.com/gr/sintages/12558127
https://cookpad.com/gr/xristes/20927317
https://cookpad.com/gr/xristes/20927317
https://cookpad.com/gr/xristes/8506419


Παγωτό Banoffee

Υλικά 

Ιωάννα Δεληγιάννη

Έλενα Χονδρογιάννη

Έγινε πολύ ωραιο ,γευστικό, 
γρήγορο και εύκολο!!!το απόγευμα 
το έφτιαξα  Το βιάστηκα  λίγο και 
σέρβιρα δεν πάγωσε σωστά .
Αύριο θα βγει σωστά!!!! #κύμα

500 ml Κρέμα Γάλακτος
15 σπασμένα Μπισκότα digestive
1 κουτί Ζαχαρούχο Γάλα καραμελωμένο
4 κουτ σούπας Γάλα
2 ώριμες μεγάλες Μπανάνες

Polina Efstathiadou

#κύμα Απλά πεντανόστιμο!!!! 
Από την μια μεριά πρόσθεσα κ 
λίγο κομματάκια σοκολάτας!

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Το παγωτό σου Έλενα μου θεϊκό. 
Ξεκινάς... να τρως και δεν....
σταματάς!!! #κύμα
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Oreo παγωτό μπανάνα!

meli_kanela

Zoe Tsomaka

Πολύ ωραίο παγωτό!  Γευστικό  
και  αφράτο  .Ταιριάζουν 
απίστευτα οι γεύσεις  της  
μπανάνας  και του μπισκότου. 
Ευχαριστούμε για τη συνταγη!! 
#κύμα  #κρύο

1 κουτί εβαπορέ
1 ζαχαρούχο
2 φάκελοι  garni
2 μπανάνες
8-10 μπισκότα Oreo

Υλικά 

Παγωτό μπανάνα με φυστικοβούτυρο

Υλικά 

Λεμονιά Πούλου

Έλενα Χονδρογιάννη

Έλενα μου τι να πρωτοπώ για αυτό 
το παγωτό!! Το νοστιμότερο παγωτό 
που έχω φτιάξει!! Τόσο απλό στην 
παρασκευή του και τόσο υγιεινό, το 
τρως χωρίς τύψεις 😀 Ευχαριστούμε 
πολύ πολύ για αυτή την υπέροχη 
συνταγή, τα φιλιά μου 
❤❤❤#κύμα

4 κατεψυγμένες μπανάνες (ώριμες)
3 κουτ σούπας φυστικοβούτυρο
100 γρ (καλής ποιότητας) Κουβερτούρα 
σοκολάτα
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Τούρτα παγωτό με μπισκότα oreo

Ελένη

Ελένη

#κύμα

1 ζαχαρούχο γάλα
1 συμπυκνωμένο γάλα
1 morfat
1 συσκευασία μπισκότα oreo
Smarties

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12945979
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https://cookpad.com/gr/xristes/24401958


Παγωμένα ροφήματα!



~ Ice tea σπιτικό

Υλικά 

Eirinaki

zinovia papa

Ότι πρέπει τώρα με τη ζέστη! 
Εύκολο και δροσερό! 
#κύμα

2 κούπες νερό βραστό 
2 φακελάκια τσάι
2 κουταλάκια μέλι
1 ξυλάκι κανέλας
3-4 φέτες λεμόνι
μπόλικα παγάκια

Ειρηνη

#κυμα  μα είναι τέλειο!! 
♥♥🥰

https://cookpad.com/gr/sintages/8945522
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Δροσιστική Καρπουζολεμονάδα!

Stacy

Το κρύο τσάι μου!

Υλικά 

kimwlos

Eirinaki

Το έκανα με φρέσκο άγριο 
φασκόμηλο που μάζεψα σήμερα. 
Έβαλα και μέλι θυμαρίσιο και 
έτοιμο το κρύο μου αφέψημα. Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή . #κύμα

1 λίτρο νερό εμφιαλωμένο ή 
φιλτραρισμένο
2-3 κσ τσάι της αρεσκείας σας
Λίγο μέλι (προαιρετικά)

Ismini

Τί υπέροχη καλοκαιρινή 
λεμονάδα! Ό,τι πρέπει και για 
τις περιπτώσεις που έμεινε στα 
αζήτητα λίγο καρπούζι! Πολλά 
μπράβο για τη συνταγή! #κύμα

2 και 1/4 φλ.  νερό φίλτρου ή βρύσης
1 φλ. χυμό καρπουζιού
1/2 φλ. χυμό λεμονιού
1/2 φλ. ζάχαρη

Υλικά 
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Χυμός ζεστός ρόδι-πορτοκάλι-κανέλα

Sasso

Λεμονάδα

Υλικά 

Ιωαννα Τσατινιαν

Ιωαννα Τσατινιαν

#κρύο , #κύμα

1 λίτρο νερό
350 γρ ζάχαρη
 4 λεμονια το χυμό
4 λεμονια κομμένες σε φέτες
10-15 φύλλα μεντας ή δυόσμο
Παγακια για σερβίρισμα

Sasso

Το δοκίμασα #κρύο και είναι 
εξίσου ωραίο και απολαυστικό, 
σε δροσίζει σαν να είσαι δίπλα 
στο #κύμα🍹

2 πορτοκάλια
1 ρόδι
2-3 καρφάκια γαρύφαλλο
1 ξύλο κανέλας
Προεραιρετικά μέλι

Υλικά 
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Δυναμωτικός χυμός

Summit

Παιδικό fruit punch με 2 υλικά

Υλικά 

mariouli7

Ζου Ειρηνη

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή 
τη εξαιρετική ιδέα να είσαι πάντα 
καλά θεϊκό!και απόλυτα δροσερό! 
#κύμα

1 φακελάκι τσάι λεμόνι ή ροδάκινο
1,5 λίτρο πορτοκαλάδα με ανθρακικό
Παγάκια για το σερβίρισμα

Eirinaki

Δροσερός και απολαυστικός, 
ότι πρέπει τώρα με τη ζέστη! 
Πολύ ωραία προσθήκη το 
φουντούκι του δίνει ξεχωριστή 
γεύση!  #κύμα

2 πορτοκάλια, το χυμό τους
1 μήλο, καθαρισμένο και κομμένο σε 
κυβάκια
1 μπανάνα, σε ροδέλες
1 κσ μέλι
2 κσ φουντούκια τριμμένα
1 κγ κανέλα
Αρκετό πάγο τριμμένο

Υλικά 
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Smoothie με μύρτιλλα!

Υλικά 

Sitronella

the proud vegan

Πολύ ωραίο και δροσιστικό! 
Πρόσθεσα και λίγο καρδαμο γιατί 
το λατρεύω... #κρύο #κύμα

1/2 κούπα μύρτιλλα κατεψυγμένα
1/2 μπανάνα κατεψυγμένη
1 κούπα γάλα αμυγδάλου
1 βανίλια
1 κ.γ βούτυρο αμυγδάλου

https://cookpad.com/gr/sintages/12767313
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
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Η Cookpad είναι η μεγαλύτερη μαγειρική κοινότητα 
παγκοσμίως, με πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες 

το μήνα σε 70 χώρες και 25 γλώσσες!

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των 
ανθρώπων κάνοντας το καθημερινό μαγείρεμα κάτι 
εύκολο. Τα οφέλη του σπιτικού φαγητού για την υγεία 

μας, αλλά και το περιβάλλον είναι μια 
πραγματικότητα. Ας κερδίσουμε ακόμα 

περισσότερα, περνώντας καλά, μαγειρεύοντας και 
τρώγοντας με όσους αγαπάμε!

Έλα κι εσύ στην παρέα μας:
Συνταγές: cookpad.gr

Facebook: facebook.com/cookpadgreece
Instagram: instagram.com/cookpad_greece

Κατέβασε την εφαρμογή μας: 

https://cookpad.com/gr
https://www.facebook.com/cookpadgreece/
https://www.instagram.com/cookpad_greece

