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23 24 252221
Δε θες και πολλά σε αυτή τη 
ζωή για να’σαι ευτυχισμένος. 
Φτιάξε μερακλίδικα 
μεζεδάκια, βγάλε και 
παγωμένο ουζάκι και νιώσε 
λες και είσαι διακοπές!. 

26 27

Καλή επιτυχία στα παιδιά 
που ξεκινούν πανελλήνιες! 

14 15 16
Ημέρα κερασόταρτας 
σήμερα, διάλεξε την 
συνταγή που σου αρέσει 
περισσότερο και μοιράσου 
μαζί μας ένα φωτοσχόλιο.

17 18 19 20
Ημέρα μπίρας σήμερα και 
εμείς σου έχουμε ένα 
άρθρο για να μάθεις όλα 
όσα πρέπει να ξέρεις για 
το αγαπημένο ποτό του 
καλοκαιριού. 

Ένα γλυκό μετά το 
μεσημεριανό γεύμα είναι 
ότι πρέπει. Φτιάξε ένα 
ελαφρύ γλυκό με γιαούρτι.  

Ημέρα Fudge!  Ένα γλυκό 
που ΠΡΕΠΕΙ να 
δοκιμάσεις!. 

Διεθνής ημέρα πικ-νικ 
σήμερα και εμείς σου 
έχουμε χιλιάδες ιδέες. Εσύ 
ετοίμασε μόνο το καρό 
τραπεζομάντηλο.

Χρόνια πολλά 
μπαμπάδες! Πες του 
χρόνια πολλά και πάρε 
ιδέες από εδώ για να του 
δείξεις πόσο ξεχωριστός 
είναι! 

Οι ομελέτες φούρνου είναι 
εύκολες γρήγορες και 
ένας σουπερ τρόπος να 
κάνεις εκκαθάριση στο 
ψυγείο σου.

Οργάνωσε βραδιά ταινίας 
και ετοίμασε πίτσα για 
όλους γρήγορα και εύκολα 
με ψωμί του τοστ.

Ψυχοσάββατο της 
Πεντηκοστής. Διάβασε 
όλα όσα πρέπει να ξέρεις 
και τίμησε τις ψυχές των 
κεκοιμημένων.  

Καθάρισε εύκολα και 
γρήγορα φρέσκα 
φασολάκια. 

Αν περίσσεψε 
ψωμί φτιάξε 
σπιτική γαλέτα.

Αν και για σένα είναι 
αργία, δες εδώ 29+ ιδέες 
και συνταγές για να τις 
απολαύσεις στη βεράντα 
σου. 

Χρόνια πολλά Απόστολε 
και Aποστολία. Κερνάμε 
υπέροχο ραβανί με 
ινδοκάρυδο.

Χρόνια πολλά στον Πέτρο 
και τον Παύλο!

Ετοίμασε ένα λαχταριστό 
μελωμένο μπριάμ για την 
οικογένεια σου, τώρα που 
τα λαχανικά είναι στα 
καλύτερά τους. 
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Φτιάξε αυγό ποσέ εύκολα 
και γρήγορα

9
Τα βερίκοκα είναι εδώ. 
Φτιάξε τα μαρμελάδα

10 11
Ο γαύρος και η σαρδέλα 
είναι στην εποχή τους και 
είναι νόστιμα και οικονομικά 
ψαράκια. Δες εδώ πως το 
καθάρισμα τους θα γίνει 
παιχνιδάκι. 

8
Θες να απολυμάνεις το 
σπίτι με φυσικό τρόπο; 
Φτιάξε ένα απολυμαντικό 
λεμονιού. 

7
Ημέρα Φαλάφελ, φτιάξε κι 
εσύ. Κι αν σε ξενίζει ο όρος 
φαλάφελ δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από τους 
αγαπημένους μας 
ρεβυθοκεφτέδες 
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Καλό μήνα σε όλους! 
Ο Ιούνιος είναι μήνας 
γαλακτοκομικών, γιόρτασε 
με το καλύτερο τρόπο, 
φτιάξε ένα μπουγιουρντί! 

1
Σήμερα Τετάρτη τρώμε 
λαδερό! Τι θα ‘
λεγες για
λαχταριστά 
γεμιστά! 

2
Ο Ιούνιος έχει τις δικές του 
γεύσεις. Διάβασε το άρθρο 
μας και πάρε ιδέες για το τι 
παίζει. 

3
Αν αγαπάς  τα ντολμαδάκια, 
τώρα είναι η ώρα να 

μαζέψεις αμπελόφυλλα. Να 
3 τρόποι για να τα 

διατηρήσεις όλο το χρόνο . 

4
Παγκόσμια ημέρα 
περιβάλλοντος σήμερα. 
Διάβασε το άρθρο μας και 
κάνε την κουζίνα σου 
πράσινη.  

5
Αν για σένα η Κυριακή 
σημαινει γιουβέτσι, δες εδώ 
σούπερ μυστικό για μην σου 
λασπώνει ποτέ το 
κριθαράκι. 

6
Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

13
Αν και το δικό σου παιδί 
ξεκινάει αύριο Πανελλήνιες, 
πάρε ιδέες για να ξεκινά τη 
μέρα του με ένα σούπερ-
ντούπερ θρεπτικό  πρωινό.

Κρεμμύδια λέμε και 
κλαίμε, ένα κολπάκι για να 
έχουμε έτοιμα 
καθαρισμένα κρεμμύδια 
για το μαγείρεμά μας.
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