
26
Ξεσκόνισε τα σανδάλια 
σου. Καιρός να 
απελευθερώσεις τα πόδια 
σου από την τυραννία των 
καλτσών!

25
Παγκόσμια Ημέρα 
Κρασιού σήμερα. Θα 
πίναμε έτσι κι αλλιώς ένα 
ποτηράκι μαζί με το 
βραδινό μας!

27
Πώς θα δώσεις το σωστό 
σχήμα στο σπιτικό 
ψωμάκι για τοστ; Δες εδώ!

28
Ημέρα hamburger 
σήμερα. Φτιάξε όποιο 
ταιριάζει στα γούστα σου 
και στείλε φωτοσχόλιο να 
μας τρέξουν τα σάλια!

29
Ημέρα μπισκότου: η 
καλύτερη δικαιολογία για 
να φτιάξεις τα αγαπημένα 
σου πτι-φουρ!

Πλύνε τις κουρτίνες!  
Όταν τις ξανακρεμάσεις 
θα μοσχομυρίσει το 
σπίτι φρεσκάδα και το 
άρωμα του αγαπημένου 
σου μαλακτικού!!
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Σου περίσσεψε ψωμί και 
μπαγιάτεψε; Μη το 
πετάξεις! Σου έχουμε εδώ 
ένα σωρό ιδέες

1 2
Καλό Πάσχα! Τα 
γαρδουμπάκια 
είναι το must της 
ημέρας! 
🐰

Άσε το φως 
της Ανάστασης 
να φωτίσει την 
καρδιά σου! 

10
Ξεκίνα την εβδομάδα σου 
με αυτό το θαυματουργό 
νερό αποτοξίνωσης. 
Καθαρίζεις μέσα έξω!

12
Ξέχασες το μαρουλάκι στο 
βάθος του ψυγείο; Εδώ οι 
πρώτες βοήθειες για να 
το... ξανακάνεις φρέσκο!

14
Φύτεψε ένα λουλούδι που 
αγαπάς σε γλάστρα και 
ομόρφυνε το γραφείο 
/περβάζι/ μπαλκόνι 🌻

16
Παγκόσμια Ημέρα 
Κοιλιοκάκης. Ενημερώσου 
από το άρθρο μας και 
βοήθησε τον εαυτό σου ή 
κάποιον άλλον.

15
Δόξα και τιμή σε αυτόν που 
ανακάλυψε τις σταγόνες 
σοκολάτας! Σήμερα το 
γιορτάζουμε με ένα σπιτικό 
παγωτό στρατσιατέλα.

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

Σήμερα φτιάξε κάτι ειδικα για 
σένα! Είναι γλυκό; Είναι 
ορεκτικό; Κάνε την επιθυμία 
σου πραγματικότητα!

11
H οργάνωση γίνεται βήμα 
βήμα. Διάλεξε ένα συρτάρι 
και οργάνωσε αυτό 
σήμερα!

Βράσε ρεβύθια, φτιάξε 
χούμους και συνόδευσέ το 
με τραγανές αραβικές 
πιτούλες πασπαλισμένες με 
καυτερή πάπρικα!

13

Κάνε μια ποδηλατάδα στη 
γειτονιά. Αν δεν έχεις 
ποδήλατο ζήτα από το 
γείτονα! 

2319
Κάνε τις πανακότες μα και 
τις μους, τα ρυζογαλάκια 
κλπ να… γέρνουν 
πονηρά!

Πέρασε δυο κεράσια στα 
αυτιά και τα υπόλοιπα 
απόλαυσέ στο γιαούρτι σου 
μαζί με άλλα καλούδια για 
ένα δροσιστικότατο σνακ!

22
Χρόνια πολλά στον Κώστα 
και την Ελένη που σίγουρα 
γνωρίζεις! Ευχήσου με ένα 
αφράτο τιραμισού! 

2120
Παστερίωσε ωμά 
αυγά στο άψε 
σβήσε και χωρίς 
θερμόμετρο.

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

Ημέρα χωρίς άπλυτα πιάτα 
σήμερα! Πώς θα το 
καταφέρεις; Φτιάξε τα 
αγαπημένα σου σάντουιτς!

18

Δώσε μια άλλη νότα στον 
καφέ σου, φτιάχνοντας 
Irish coffee

Δες ένα έξυπνο tip για να 
μην τσουγκρίζουν μεταξύ 
τους τα μπουκάλια!

24

Φτιάξε ένα scrub σώματος 
από μέλι, λεμόνι, 
ελαιόλαδο και ζάχαρη και 
απόλαυσε φυσική 
απολέπιση!
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5
Περίσσεψαν κόκκινα 
αυγά; Φτιάξε πασχαλινό 
τοστάκι - το πιο 
δυναμωτικό σνακ!

7
Πάρε τηλέφωνο ένα 
αγαπημένο σου πρόσωπο 
που έχεις να δεις πολύ 
καιρό.

9
Γιορτάζουν οι μανούλες! 
Πολλή αγάπη από εσένα 
για εκείνη και ένα κροκ 
μαντάμ από τα χεράκια 
σου. 

6
Σήμερα τρώμε αγκινάρες 
αλά πολίτα, αλλά πώς τις 
καθαρίζουμε; Ευκολάκι 
άμα δεις τις βήμα-βήμα 
φωτογραφίες! 

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

Τώρα που έχει σε αφθονία 
φράουλες, αποθήκευσέ τες 
στην κατάψυξη να έχεις και 
το καλοκαίρι για τα γλυκά και 
τα παγωτά σου!

83
Ο Γιώργος και η Γεωργία 
γιορτάζουν φέτος με 
καθυστέρηση! Ένα 
μιλφέιγ με φράουλες είναι 
ό,τι πρέπει! 

Ακόμα και αν 
δε βγεις στην 
εξοχή, φτιάξε 
ένα στεφάνι! 
🌹

4

23
Ψώνισε ψωμί ή 
ζαρζαβατικά από ένα 
μαγαζί της γειτονιάς που 
δεν είχες δοκιμάσει ως 
τώρα. Δώσε του μια 
ευκαιρία!
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