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Φτιάξε μια γρήγορη 
πίτα με 
την 
γαλοπούλα 
που 
περίσσεψε. 
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Μελομακάρονα έφτιαξες, 
ευκαιρία να δοκιμάσεις και 
συνταγές για κουραμπιέ.

14 15 16
Ημέρα σιροπιού 
σφενδάμου, το ήξερες πως 
έχει χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη; Βάλτο στη διατροφή 
σου, εδώ όλες οι συνταγές!  
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Ημέρα ψητού κάστανου. 
Διάβασε το άρθρο μας 
εδώ και μάθε τα πάντα για 
τα κάστανα. 

Τα ασπράδια πρέπει να 
είναι σε θερμοκρασία 
δωματίου και να μην 
έχουν καθόλου κρόκο για 
να χτυπηθούν μαρέγκα.

Kράτησε τις 
φλούδες 
πορτοκαλιού 
και φτιάξε 
γλυκάκι με το 
τίποτε!

Ημέρα ψήνουμε 
μπισκότα! Φτιάξε 
μπισκότα κανέλας για τον 
καφέ σου, πάνε τέλεια! 

Σήμερα είναι “ημέρα 
επιτραπέζιων παιχνιδιών”, 
φτιάξτε ποπ-κορν και 
απολαύστε ένα παιχνίδι με 
την οικογένειά σου. 

Βάλε τα καλά σου, 
στρώσε το καλό 
τραπεζομάντηλο και κάνε 
ρεβεγιόν, ακόμη κι αν δεν 
έχεις καλεσμένους.

Χρόνια πολλά με τις πιο 
νόστιμες 
χριστουγεννιάτικες 
συνταγές! 
Καλά Χριστούγεννα!!! 

Ημέρα muffins βρώμης 
και νόστιμα και υγιεινά!

Ετοίμασε τη 
λίστα 
για τα ψώνια
του ρεβεγιόν. 

“Ημέρα ψωμιού με ξηρούς 
καρπούς”,
φτιάξε αυτό 
το ψωμί και 
δεν θα χάσεις. 

Σε βασανίζει άσχημο 
κρυολόγημα; Πιες ένα από 
τα αφεψήματα μας και θα 
γίνεις περδίκι στο λεπτό.

Ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς 
χωρίς παστουρμαδόπιτα 
δεν γίνεται. Διάλεξε μια 
συνταγή και φτιάξε την το 
δίχως άλλο. 

Απόλαυσε μια 
ζεστή 
σοκολάτα. 

Διάλεξε μια συνταγή για 
βασιλόπιτα και ετοίμασέ 
την εγκαίρως. Μην 
ξεχάσεις το φλουρί! 
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Αν δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ 
bagel, σήμερα είναι η μέρα 
του, κάνε λοιπόν μια δοκιμή! 
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Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

13
Έχουν έντονη μυρωδιά τα 
θαλασσινά; Άστα για μισή 
ώρα σε νεράκι με ούζο και 
τέρμα πια η μυρωδιά.

“Ημέρα μπύρας lager” 
σήμερα, συνόδευσέ την 
με μια ποικιλία 
αλλαντικών. 

31
Φτιάξε ένα ζεστό κρασί 
για την 
παραμονή 
της 
Πρωτοχρονιάς!. 

Ξεκίνα να παίζεις στο 
παιχνίδι μας μετρώντας 
αντίστροφα να φύγει το 
2021!!!

Σήμερα φτιάξε γλυκές ή 
αλμυρές τηγανίτες,
για να ξεκινήσει
καλά η μέρα!.  

Στον καφέ φίλτρου ή στον 
εσπρέσσο βάλε λίγο αλάτι 
στο φίλτρο. Ενισχύει τη 
γεύση και το αποτέλεσμα 
θα σε ενθουσιάσει!

“Ημέρα cookies” σήμερα. 
Διάλεξε μια από τις 2201 
συνταγές μας και ψήσε τα 
πιο νόστιμα cookies.

Ξεφλούδισε τα παντζάρια 
κάτω από τρεχούμενο 
νερό κι έτσι δεν θα 
βάψουν τα χέρια σου.

Όταν αποθηκεύσεις κιμά 
στην κατάψυξη, κάνε τον 
πλακέ πακετάκι ώστε να 
ξεπαγώσει πιο γρήγορα
όταν τον χρειαστείς. 

Ξεκίνα τις δοκιμές για να 
βρεις την καλύτερη 
συνταγή για 
μελομακάρονα!!!!

“Ημέρα 
Brownie”, 
φτιάξε κι 
εσύ! 

Διάλεξε ένα από τα 
νηστίσιμα γλυκά μας και 
γιόρτασε την “ημέρα 
γλυκού”. 

Έχε πάντα στο ντουλάπι 
τόνο, καλαμπόκι, πελτέ, 
ρύζι, μακαρόνια. Σίγουρα 
κάτι μπορείς να φτιάξεις 
στα γρήγορα με όλα αυτά. 

https://cookpad.com/gr/sintages/11275111-pita-me-duo-phulla-kai-tin-galopoula-pou-perissepse
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AD
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%83%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%20%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://cookpad-greece.blog/kastana-o-vasilias-ton-jiron-karpon/
https://cookpad.com/gr/sintages/11779326
https://cookpad.com/gr/sintages/11779326
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%BF%CF%80%20%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BD?event=search.suggestion
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://cookpad.com/gr/sintages/13920565
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2018/09/list2.png
https://cookpad.com/gr/sintages/3085531-phokatsia-me-kolokutha-grabiera-kai-karudia
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8C%20%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B9
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%20%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%20%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/bagel
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://cookpad.com/gr/sintages/6434060-gluhwein
https://cookpad.com/gr/sintages/14111420-paixnidi-advent-calendar-i-to-anapodo-imerologio-tis-cookpad
https://cookpad.com/gr/sintages/14111420-paixnidi-advent-calendar-i-to-anapodo-imerologio-tis-cookpad
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/cookies
https://cookpad.com/gr/anazitisi/cookies
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/brownie
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC

