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Καθαρή Δευτέρα, πιάσε μια 
ταραμοσαλάτα για να μην 
τρως ξεροσφύρι τη λαγάνα 
σου!

15 16 17 18 19 20 21
Δεν θέλει κόπο, θέλει 
τρόπο για να ψωνίζεις 
οικονομικά!

Σήμερα αλλάζει η ώρα! 
Μη ξεχάσεις να βάλεις τα 
ρολόγια 1 ώρα μπροστά! 
ΓΙΟΥΠΙ!!!!

Μείωσε την σπατάλη 
φαγητού χρησιμοποιώντας 
ακόμα και το μπαγιάτικo 
ψωμί με ένα σωρό τρόπους!

Μην μένεις στα ίδια και τα 
ίδια! Δοκίμασε σήμερα να 
φτιάξεις ινδικό κοτόπουλο 
στο σπίτι, να γλείφεις και 
τα δάχτυλά σου!

Ημέρα καλών λιπαρών 
σήμερα, γλέντησέ την με 
σαρδέλες και σολομό!

Η μέρα απαιτεί 
μπακαλιάρο σκορδαλιά! 
Χρόνια πολλά!!!

Ημέρα σπανακιού 
σήμερα, ας κάνουμε ένα 
σπανακόρυζο!

Ζύμη για μπισκότα; Στην 
κατάψυξη ολοταχώς!

Βάλε μπόλικες βιταμίνες 
στον οργανισμό σου με 
μια πλούσια 
φρουτοσαλάτα με τους 
καρπούς του χειμώνα!

Αν πας super market 
σήμερα μην κάνεις ούτε 
μια ατασθαλία, μείνε 
πιστός στη λίστα σου! 

Αν έχεις και εσύ καρδιά 
αγκινάρα, μην σκας! 
Μαγείρεψέ την! 

Ας κλείσει 
γλυκά ο μήνας, 
με μια απίθανη
 νηστίσιμη 
σοκολατόπιτα!

Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα 
δυναμωτικό πρωινό και 
μετά από αυτό, δεν 
υπάρχει τίποτα που δεν 
μπορείς να κάνεις!

Μπορεί ένα μπέργκερ να 
είναι χορτοφαγικό;;; Εμ 
πώς δεν μπορεί, δες εδώ 
ένα σωρό ιδέες!
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Εβδομάδα της Τυρινής, 
απολαμβάνουμε μια αφράτη 
τυρόπιτα!
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Φτιάξε ένα πλήρες γεύμα 
στο πι και φι, εύκολο όπως 
μια τονοσαλάτα.
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Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
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Έφτιαξες πολλή φάβα; 
Φτιάξε κάτι φαβοκεφτέδες 
τρέλα!

Φτιάξε έναν χαμογελαστό 
κλόουν να μπεις στο 
πνεύμα της αποκριάς!

Οργανώσου! Τύπωσε τις 
πολύ βολικές λίστες μας 
για μενού και ψώνια ΕΔΩ.

Το σώμα σου διψάει! 
Διάλεξε ποτήρι και κράτα 
το ενυδατωμένο: 
χρειάζεται περίπου 8 
ποτήρια νερό την ημέρα.

Θα το τσικνίσουμε 
σήμερα…  Με παϊδάκια 
αρνίσια στα κάρβουνα! 

Θυμόμαστε τους 
αγαπημένους μας που 
δεν είναι πια στη ζωή και 
φτιάχνουμε κόλλυβα.

Βγες να περπατήσεις και 
να μυρίσεις τον φρέσκο 
ανοιξιάτικο αέρα!

Σήμερα τιμούμε τις 
γυναίκες! Σήμερα 
μαγειρεύουν οι άντρες - 
για tips περάστε από 
ΕΔΩ.

Να μυρίσει το σπίτι 
γαλακτομπούρεκο 
σήμερα!

Φτιάξε ένα υγιεινό 
ταπεράκι για την τηλε-
εκπαίδευση και την τηλε-
εργασία!

Διάλεξε μια συνταγή στην 
https://cookpad.com/gr και 
κάντη δική σου 
προσθέτοντας “κάτι” 
διαφορετικό (π.χ. 
μπαχαρικό, μυρωδικό).
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Σήμερα κάνουμε 
οικονομία. Μαγείρεψε 
κάτι με λιγότερο από 2 
ευρώ!

    Να κεράσουμε
 ένα ζεστό

 ρόφημα με
 ουίσκι;;;

Αφιερώνουμε το Μάρτιο 
στη διατροφή. Να και οι 
συμβουλές από τον ειδικό.
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