
12
Φτιάξε παγάκια από 
λεμόνια και όλο το χρόνο 
θα έχεις φρέσκο χυμό για 
το φαγητό σου 

13
Ξέμεινες από άχνη 
ζάχαρη; Φτιάξτη μόνος 
σου εύκολα, βάζοντας 
κανονική ζάχαρη στο 
μπλέντερ

15
Ξεπέρασε τον εαυτό σου 
και φτιάξε Bagels σήμερα! 
Είναι πιο εύκολο απ’ όσο 
νομίζεις!

14
H οργάνωση γίνεται βήμα 
βήμα. Διάλεξε ένα συρτάρι 
και οργάνωσε αυτό 
σήμερα!

17
Αν λεκιάστηκε το 
τραπεζομάντηλό σου με 
κόκκινο κρασί, ρίξε πάνω 
τσίπουρο!

16

18
Μια καλή κουβέντα μπορεί 
να ζεστάνει τρεις 
χειμωνιάτικους μήνες 
(Ιαπωνικό ρητό)
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27
Αν θέλεις τέλεια 
στρογγυλή και αφράτη 
ομελέτα, όταν ψηθεί από 
κάτω, ολοκλήρωσε το 
ψήσιμο στο φούρνο

26
Κάνε κριτισινάκια με 
καρότο και πορτοκάλι, 
να έχεις όλη την 
εβδομάδα!

28
Φτιάξε μια ωραία 
χειμωνιάτικη μαρμελάδα

29
Όταν καθαρίζεις ψάρια για 
να μην πεταχτούν παντού 
τα λέπια κάν'το κάτω από 
τρεχούμενο νερό 

30
Δες εδώ πώς να βάλεις το 
μπέικον στην κατάψυξη 
για να είναι πάντα εύκολα 
πρόχειρο

31
Αποχαιρέτησε 
τον Γενάρη με 
μια 
πορτοκαλόπιτα 
με σοκολάτα

25
Δώσε μια άλλη νότα στον 
καφέ σου, φτιάχνοντας 
Irish coffee

24
Δοκίμασε να φτιάξεις το 
δικό σου 
φυστικοβούτυρο

20
Ανακάλυψε πόσες 
διαφορετικές συνταγές 
μπορείς να κάνεις με 
μπρόκολο
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Σου περίσσεψε ψωμί και 
μπαγιάτεψε; Μη το 
πετάξεις! Σου έχουμε εδώ 
ένα σωρό ιδέες

19
Ημέρα ποπ κορν σήμερα!
Βάλε την αγαπημένη σου 
ταινία και απόλαυσέ τα!

21
Φτιάξε 
μπάρες 
βρώμης να 
έχεις για 
πρωινό!

11
Ημέρα γάλακτος σήμερα. 
Φτιάξε ένα ζεστό latte με 
κουρκουμά (και βάλε ό,τι 
γάλα θες!)

4
Πάρε την απόφαση να 
ξεκινήσεις λίγη 
γυμναστική. 20 λεπτά την 
ημέρα έστω!

2 3
Φτιάξε μια 
χειμωνιάτικη 
σουπίτσα. 
Αποτοξίνωση 
και ευκολία!

Φτιάξε ένα μπουφέ 
σήμερα με ό,τι 
περίσσεψε από τη 
χθεσινή μέρα

1
Κόψε τη Βασιλόπιτά σου 
και…

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!

6
Για τα Θεοφάνια φτιάξε 
ξεροτήγανα, να τα φαν οι 
καλικάντζαροι και να 
φύγουν!

8
Φτιάξε τη διάθεσή σου με 
ένα ζεστό αφρόλουτρο. 
Κάντο πιο αρωματικό 
βάζοντας μέσα φλούδες 
από πορτοκάλι!

9
Χρειάζεσαι αλεύρι που 
φουσκώνει μόνο του και 
δεν έχεις; Κανένα 
πρόβλημα, βάλε αλάτι 
και μπέικιν σε κανονικό 
αλεύρι.

10
Σήμερα που έχεις λίγο 
χρόνο, μαγείρεψε συνταγή 
από κάποιον άλλο στην 
Cookpad και άφησέ του 
ένα Φωτοσχόλιο!

5
Πριν το 
επόμενο 
φαγοπότι, 
φτιάξε 
ρεβύθια με 
κάρυ. 

7
Σπίτι χωρίς Γιάννη, 
προκοπή δεν κάνει! 
Αν έχεις κι εσύ έναν ή μια, 
φτιάξε σοκολατάκια να 
κεράσεις.

Με τόσα 
λεμόνια, 
φτιάξε 
blondies 
λεμονιού!

Για να μη μυρίζει η κουζίνα 
κουνουπίδι,  βάλε ένα 
κομμάτι λεμόνι μαζί με το 
κουνουπίδι μέσα στην 
κατσαρόλα 
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