
24
Για να μην πιάσει μούχλα 
ο πελτές στο βάζο κάλυψε 
την επιφάνεια του πελτέ 
με λίγο λάδι.

23
Ημέρα εσπρέσο: τα λόγια 
είναι περιττά! 

17
Ημέρα σπιτικού ψωμιού. 
Ζύμωσε, ψήσε και κράτα 
Όσο δεν φαγωθεί, βάλτο 
στην κατάψυξη! 

16
Ψήσε τα παντζάρια στο 
φούρνο τυλιγμένα με 
αλουμινόχαρτο. Έτσι δεν 
χάνουν βιταμίνες και 
θρεπτικά συστατικά όπως 
στο νερό του βρασίματος.
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9
Ξεκίνα γλυκά την 
εβδομάδα σου με αυτόν 
τον πρωτότυπο καφέ!

10
Τσέκαρε αν έχεις τα 3 
θαυματουργά ρολά στην 
κουζίνα σου: χαρτί 
ψησίματος, διαφανή 
μεμβράνη και 
αλουμινόχαρτο.

1
Ημέρα Αυστηρής 
Χροτοφαγίας. Γιόρτασέ τη 
με κυριακάτικα vegan 
σουτζουκάκια!

2
Δες τι  συνταγές μπορείς 
να φτιάξεις με λαχανικά 
και φρούτα του 
Νοεμβρίου.

3
Για να μη στεγνώνει το 
τυρί στις άκρες από τη 
στιγμή που θα το 
πρωτοκόψεις, βάλε λίγο 
βούτυρο στην κομμένη 
άκρη.

6
Ημέρα Νάτσος-22 ιδέες 
για να τα βουτήξεις σε 
ντιπάκια και όχι μόνον! 

7
Βγήκαν τα κάστανα! 
Απόλαυσέ τα μέσα σε 
συνταγές για φαγητά και 
γλυκά. 

8
Κάνε ένα περίπατο στη 
φύση. Τα δέντρα μυρίζουν 
υπέροχα αυτήν την 
εποχή, ιδιαίτερα μετά από 
μια βροχούλα! 

5
Αν λέκιασες τα ρούχα σου 
με λάδι, σκούπισε το λεκέ 
με καθαρό πανί και τρίψε 
πάνω του κιμωλία. Η 
σκόνη της θα 
απορροφήσει το λίπος.

4
Ο Νοέμβριος έχει πολλές 
ονομαστικές  γιορτές. 
Βεβαιώσου ότι έχεις το 
βασικό εξοπλισμό για 
κεράσεις τα δικά σου κέικ 
και μπισκότα!

12
Ημέρα κοτόσουπας! 
Διάλεξε την αγαπημένη 
σου εκδοχή και απόλαυσέ 
τη! 

13
Για να μην μυρίσει το σπίτι 
από το βραστό μπρόκολο 
κουνουπίδι ρίξε λίγο χυμό 
λεμονιού στο νερό που 
βράζει.

15
Παγκόσμια Ημέρα 
Καθαρισμού Ψυγείου! Δεν 
είσαι μόνος/η! Φτιάξε 
χλιαρή σαπουνάδα, βάλε 
μουσικούλα και βουρ!

14
Παγκόσμια Ημέρα 
Διαβήτη-Διάβασε αυτό το 
χρήσιμο άρθρο.

11
Έπεσε πολύ αλάτι στο 
φαγητό; Βάλε μια 
ολόκληρη καθαρισμένη 
πατάτα. Θα απορροφήσει 
το περιττό αλάτι.

27
Ημέρα “Μην αγοράσεις 
τίποτα”. Σήμερα 
μαγείρεψε με ό,τι έχεις 
στο ντουλάπι/ψυγείο!

26
Πες χρόνια πολλά στη 
Στέλλα ή στον Στέλιο με 
μια εύκολη τουρτίτσα 
φτιαγμένη από τα χεράκια 
σου!! 

25
Για να διατηρήσουν τα 
βραστά χόρτα το χρώμα 
τους, μόλις βράσουν 
μετέφερέ τα σε γαβάθα με 
κρύο νερό και παγάκια.

28
Ημέρα French Toast -πες 
μου αυγοφέτες στα 
ελληνικά να καταλάβω! Το 
τέλειο πρωινό!

29
Ημέρα σοκολάτας 
σήμερα! Τη γιορτάζουμε 
όπως πρέπει με ένα 
καυτό σουφλέ σοκολάτας!30

Φτιάξε μέσα σε λίγα λεπτά 
το δικό σου 
φυστικοβούτυρο!
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21
Σπιτικό μηλόξιδο:Κράτα 
φλούδες από μήλα σε 
βάζο με νερό και ζάχαρη. 
Άστο μέχρι να βγάλει 
φουσκάλες.Γράψε τη 
συνταγή στην Cookpad!

22
Μια ζουμερή 
πορτοκαλόπιτα θα φτιάξει 
ακόμα καλύτερη την 
Κυριακή σου! 

20
Για να μην μυρίζει το 
πιάτο σου αυγό, τρίψτο με 
λίγο ελληνικό καφέ.

19
Ταξίδεψε λίγο νοερά στη 
Γαλλία! Πάρε από το 
σουπερμάρκετ ένα 
μπουκάλι “φρέσκο” κρασί 
Beaujolais Nouveau!

18
Για υπερ-ώριμες 
μπανάνες: τύλιξε το 
κοτσάνι τους με σελοφάν, 
βάλτες σε χαρτοσακούλα, 
μετά σε πλαστική και στο 
ψυγείο.
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