
12
Πριν αποθηκεύσεις τα 
μυρωδικά, βρέξτα με λίγο 
νερό και τύλιξέ τα σε χαρτί 
κουζίνας, μετά σακουλάκι 
και μετά αποθήκευση. 
Κρατάνε περισσότερο

13
Σκέπασε το κρέας σου με 
ώριμες μπανανόφλουδες 
καθώς το ψήνεις και θα 
γίνει πιο ζουμερό!

15
Ημέρα κοτόπουλο 
κατσιαττόρε δοκίμασέ το 
και πες μας αν σου άρεσε 

14
Κάνε μία πλύση σε 
οποιοδήποτε πλυντήριο, 
βάζοντας στις θήκες του 
απορρυπαντικού ξύδι και 
σόδα. Θα γίνει σαν 
καινούργιο

17
Αν έχεις άγουρες 
μπανάνες κλείσε τις σε μια 
χάρτινη σακούλα με ένα 
μήλο. Την επόμενη μέρα 
δεν θα είναι πια πράσινες!

16
Παγκόσμια ημέρα 
διατροφής. 
Διάβασε το άρθρο μας για 
υγιεινή και οικονομική 
διατροφή

18
Ημέρα σοκολατένιου 
cupcake. Δοκίμασε
 μια συνταγή μας,
 ή μοιράσου την
 δική σου 
συνταγή. 
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27
Κράτα τις φλούδες και τα 
κουκούτσια από τα μήλα 
και φτιάξε σπιτική πηκτίνη 
για τις μαρμελάδες σου

26
Πες Χρόνια πολλά στην 
Δήμητρα και τον Δημήτρη! 

28
Εθνική επέτειος 28 
Οκτωβρίου 1940. Πες ένα 
μεγάλο ΟΧΙ σε ό,τι σου 
κάνει κακό! 

29
Κάνε τα μπιφτέκια σου 
ακόμα πιο αφράτα, 
προσθέτοντας στην ζύμη 
γάλα

30
Μήπως στο ψυγείο σου 
έχεις ξεχάσει περισσεύματα 
και άλλα διάφορα; 
Καθάρισέ το!

31
Σήμερα στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού γιορτάζουν 
το Halloween δες εδώ 
συνταγές αν θες κι εσύ να 
γιορτάσεις. 

25
Σου ζαχάρωσε το μέλι;  
Βάλε το βάζο σε 
κατσαρόλα με ζεστό νερό 
για 20-25 λεπτά και θα 
γίνει πάλι βελούδο!

24
Μιας και είναι εποχή της 
κολοκύθας δες εδώ πως 
θα την καθαρίσεις και δεν 
θα πάει χαμένο τίποτα!! 

20
Βάλε τα μήλα σου στο 
καλάθι που διατηρείς τις 
πατάτες, θα παραμείνουν 
περισσότερο καιρό 
φρέσκα

23
Ημέρα boston 
cream pie 
Ελληνιστί 
τούρτα κοκ  

22
Ημέρα ξηρών καρπών. 
Διάβασε το άρθρο μας για 
τα οφέλη των ξηρών 
καρπών στην υγεία 

19
Για να γυαλίσει o πάτος 
της κατσαρόλας, βάλε 
πάντα λίγο ξύδι μαζί με το 
απορρυπαντικό στο 
σφουγγάρι 

21
Διάλεξε μια 
Μηλόπιτα και 
φτιάξτη τώρα 
που τα μήλα 
είναι στην 
εποχή τους!

11
Tρόφιμα που είναι κοντά 
στην λήξη βάλτα μπροστά 
μπροστά στο ντουλάπι για 
να τα μαγειρέψεις πρώτα 

6
Ημέρα νουντλς 
διάλεξε μια από 
τις συνταγές μας
και πες μας 
πώς σου φάνηκε  

8
Αν νομίζεις πως σου 
τέλειωσε η μουστάρδα και 
είναι για πέταμα το 
μπουκάλι, ξανασκέψου το 
και φτιάξε dressing πριν 
το πετάξεις!

9
Ημέρα αυγού και πίτσας
Φτιάξε μια πίτσα με αυγό 

10
Ημέρα 
Πόριτζ 
ένα υγιεινό 
πρωινό  

5
Φτιάξε πίτες ή πιτάκια και 
βάλε τις στην κατάψυξη 
και ψήσε όποτε έχεις 
όρεξη

7
Παγκόσμια 
ημέρα 
φραπέ 
σήμερα, 
ευκαιρία για 
φραπεδάκι!

2 3
Τρίψε τις βρύσες με μισό 
λεμόνι και θα είναι 
Λάμπεις Μπάμπη

4
Ημέρα των ζώων σήμερα. 
Αν έχεις σκύλο, φτιάξτου 
μια τούρτα που γιορτάζει!

Μια που μπήκε ο 
Οκτώβρης, δες ποιες 
συνταγές είναι ιδανικές για 
αυτό το μήνα.

1
Ημέρα Ηλικιωμένων
Φτιάξε μια συνταγή της 
γιαγιάς
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