
12
Για να έχεις πάντα φρέσκο 
ψωμί, αποθήκευσέ το 
φρέσκο στην κατάψυξη, σε 
φέτες ή κομμάτια. Όταν το 
ξεπαγώσεις θα είναι σαν 
ημέρας!

13
Ξεκίνα τη μέρα με ένα 
ποτήρι νερό που θα χεις 
ρίξει μέσα ένα ξυλάκι 
κανέλας. Κάνει καλό στο 
μέσα σου, αλλά και στην 
διάθεσή σου!

15
Αν μαγείρεψες κάτι με 
αυγό, πριν πλύνεις τα 
σκεύη ρίξε λίγο ξύδι για να 
μην μυρίζουν!

14
Ποιο ήταν το αγαπημένο 
σου τραγούδι στην 
εφηβεία; Βρες το στο 
youtube και βάλτο στο 
τέρμα! Θα ταξιδέψεις στο 
χρόνο και θα σου φτιάξει η 
διάθεση!

17
Τα τελευταία λεμόνια της 
σεζόν κάντα πάστα γλυκιά 
ή αλμυρή  για τα φαγητά ή 
τα γλυκά σου!

16
Σήμερα το πρωί μην πιεις 
τον καφέ σου 
μονοκοπανιά και στο 
“πόδι”. Κάτσε κάτω, 
χάζεψε έξω από το 
παράθυρο και νιώσε τις 
γεύσεις σε κάθε γουλιά! 

18
Ξέρεις πόσες νοστιμιές 
μπορείς να φτιάξεις με 
φράουλες;;; Πάρε ιδέες 
και άσε τη κουζίνα σου να 
μυρίσει άνοιξη!
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25
Των Βαΐων και ετοίμασε 
ψαράκι! Συνόδευσέ το με 
μια δυνατή σκορδαλιά!

Του Λαζάρου σήμερα,
φτιάξε 
λαζαράκια και
τίμα την 
παράδοση!

2420
Τα βαπτιστήρια περιμένουν 
τα σοκολατένια αυγά πώς 
και πώς! Εντυπωσίασε τα 
κάνοντας εσύ την πιο 
εύκολη και εντυπωσιακή 
διακόσμηση!

23
Αν θες να ξεχωρίζεις τα 
σωστά ψάρια για το 
τραπέζι σου, πρέπει να 
ξέρεις όλα τα μυστικά 
τους!

22
Ημέρα της Γης: Πάρε γάντια 
και σακούλα και βγες να 
καθαρίσεις τη γειτονιά, σου, το 
κοντινό δασάκι ή την παραλία 
για να της κάνεις το καλύτερο 
δώρο!

19
Βαρέθηκες όταν τηγανίζεις 
το λάδι να φτάνει ως το 
ταβάνι;;; Ρίξε λίγο αλάτι στο 
τηγάνι σου πριν κάψει το 
λάδι.

21
Βγες για περπάτημα και 
ακολούθησε έναν άλλον 
δρόμο για αλλαγή!

11
Φύτεψε σε πολύχρωμα 
γλαστράκια βασιλικό, 
δυόσμο και άλλα 
αρωματικά για να χεις 
φρέσκα κάθε φορά που 
μαγειρεύεις!

6
Ημέρα καρμπονάρας 
σήμερα. Είτε προτιμάς την  
αυθεντική με αυγά, είτε την 
ελληνική έκδοση με κρέμα 
γάλακτος, μαγείρεψέ την και 
θα την κατευχαριστηθείς!

8
Αν δεν προτιμάς την κόρα 
στο ψωμί του τοστ, 
κόψτην και κάν’ την…. 
γλειφιτζούρια με
 κανέλα και 
ζάχαρη! 

9
Για το καθάρισμα της 
κουζίνας σου σταμάτα να 
χρησιμοποιείς 
καθαριστικά και χλωρίνες. 
Σόδα + ξύδι είναι το 
καλύτερο φυσικό 
καθαριστικό!

10
Αφιέρωσε τη μέρα στον 
εαυτό σου. Λίγο δροσερό 
γιαουρτάκι στο πρόσωπο 
και 2 φέτες αγγούρι στα 
μάτια θα σε κάνουν να 
νιώσεις άλλος άνθρωπος!

5
Δε θες να κλαις με μαύρο 
δάκρυ κάθε φορά που 
καθαρίζεις κρεμμύδι; 
Κόψτο κάτω από τον 
απορροφητήρα!

2 3
Ημέρα μους σοκολάτας. 
Αν δεν έχεις ξαναφτιάξει 
μόνος σου στο σπίτι, 
ευκαιρία να δοκιμάσεις μια 
συνταγή, νηστίσιμη ή μη!

4
Κόψε μπόλικη δάφνη και 
βάλτη στα ντουλάπια με 
τα τρόφιμα για να 
αποτρέψεις οποιοδήποτε 
μαμούνι!

Θες να στίψεις τα λεμόνια 
σου και να πάρεις μέχρι 
και την τελευταια 
σταγονίτσα χυμού; Βάλτα 
πρώτα για 15’’ στον 
φούρνο μικροκυμάτων!

1
Πρωταπριλιά και 
ετοιμάσου για πλάκες! 
Βάλε μια σταγόνα χρώμα 
ζαχαροπλαστικής στο 
φίλτρο της βρύσης και 
ζήτα να σου φέρουν 
νερό!!!

Τηγάνισες νωρίτερα και θες 
να τα διατηρήσεις ζεστά; 
Βάλτα στο φούρνο με αέρα 
στους 80, και θα 
παραμείνουν ζεστά και 
τραγανά!

7

27
Σήμερα φτιάχνουμε 
πασχαλινά κουλουράκια! 
Πάρε από εδώ ιδέες για 
να φτιάξεις τα πιο όμορφα 
σχέδια!

26
Αν θες τα παιδιά να σε 
αφήνουν να μαγειρέψεις με 
την ησυχία σου, βάλτα στην 
κουζίνα να κάνουν τα πιο 
ενδιαφέροντα πειράματα!

28
Φτιάξε μόνος σου την πιο 
αρωματική πασχαλινή 
λαμπάδα με κανέλες, 
αστεροειδή γλυκάνισο ή 
αποξηραμένα φρούτα!

29
Η παράδοση προστάζει 
βάψιμο αυγών σήμερα. 
Σου έχουμε εδώ ένα σωρό 
πρωτότυπες ιδέες!

30
Μ. Παρασκευή και μην 
μπεις καθόλου στην 
κουζίνα. Ψωμάκι, ελιές, 
χαλβάς και “καθάρισε” 
μυαλό και σώμα.
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