
12
Ποιος θέλει να σπαταλάει 
χρόνο στην κουζίνα μέσα 
στη ζέστη; Δες εδώ 
υπέροχες συνταγές σε 4 
μόλις βήματα!

13
Ημέρα τηγανητής πατάτας 
σήμερα, φτιάξε μια 
τηγανιά με τις 
λιγότερες δυνατές 
θερμίδες!

15
Το ήξερες ότι αν βρεις μια 
συνταγή στην Cookpad 
που ξέρεις ότι θα αρέσει 
σε κάποιο άλλο μέλος, 
μπορείς να τον κάνεις 
@tag;;;

14
Με αυτή τη ζέστη, 
φρόντισε το βράδυ να 
τρως ένα ελαφρύ βραδινό.

17
Για την εξόρμηση στη 
θάλασσα, φτιάξε 1 ταψάκι 
κριτσίνια σπιτικά, για να 
μην καταφύγεις σε 
έτοιμες, και γεμάτες κενές 
θερμίδες, λύσεις!

16
Για απογευματινό, κόψε 
μια μεγάλη φέτα καρπούζι 
και φάε την ολόκληρη, 
όπως τότε που ήσουν 
παιδί!

18
Αν σκέφτεσαι από σήμερα 
τι θα μαγειρέψεις την 
επόμενη εβδομάδα, κάνε 
εγγραφή στο μενού μας 
και θα σου στείλουμε ιδέες 
για κάθε μέρα!
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27
Του Αγ. Παντελεήμονα, 
προστάτη των αρτοποιών 
σήμερα. Φτιάξε αυτό το 
ψωμάκι χωρίς ζύμωμα και 
κάνε ατέλειωτες παπάρες 
στην χωριάτικη!

26
Περίσσεψε κρεατάκι από 
χθες; Τύλιξέ το σε μια 
αραβική με 2-3 κουταλιές 
τζατζικάκι που θα φτιάξεις 
στο πιτς φυτίλι! 

28
Γρανίτα από πεπόνι έχεις 
δοκιμάσει; Να η ευκαιρία 
σου! Δες εδώ !

29
Μιαμ, ημέρα αφιερωμένη 
στα λαζάνια!! Με κιμά, με 
μανιτάρια, με σπανάκι 
σίγουρα θα βρεις την 
αγαπημένη σου γεύση 
εδώ!

30
Ημέρα Cheesecake 
σήμερα! Δες εδώ όλες τις 
συνταγές και διάλεξε μία για 
να το γιορτάσεις!

31
Βαρέθηκες το απλό νερό; 
Σου έχουμε 6 υπέροχους 
τρόπους να παραμείνεις 
ενυδατωμένος/η.

25
Δες τι φρουτάκια εποχής 
έχεις στο ψυγείο και 
φτιάξε μια πλούσια, 
πολύχρωμη 
φρουτοσαλάτα!

24
Τι λες για μεξικάνικο;;;

20
Ένας ήλιος για τον Ηλία 
που γιορτάζει! 

23
Σήμερα είναι η επίσημη 
έναρξη των Ολυμπιακών 
Αγώνων! Βάλε τα καλά 
σου και παρακολούθησέ 
την με ανυπομονησία και 
περηφάνια! 

22
Ένα σπιτικό παγωτό 
σάντουιτς δεν έβλαψε ποτέ 
κανέναν! Δοκίμασε μία από 
τις προτάσεις μας!

19
Ξεκίνα την εβδομάδα με 
μία λαχταριστή 
καλοκαιρινή μακαρονάδα!

21
Χταποδομεζεδάκι- 
όνειρο για σήμερα-το 
πιο καλοκαιρινό γεύμα. 
Μην ξεχάσεις το 
ουζάκι!

11
Σήμερα είναι ο τελικός του 
euro! Βάλε μια παγωμένη 
μπύρα στην κατάψυξη και 
συνόδεψέ την με μια 
πιατέλα τυριών και 
αλλαντικών!

6
Έχει ζέστηηηη! Για 
μεσημεριανό κόψε μια 
ζουμερή ντομάτα και 
φτιάξε μια απίθανη 
ντοματοσαλάτα!

8
Βράζεις κάτι που βγάζει 
αφρό; Τοποθέτησε στο 
χείλος της κατσαρόλας μια 
κουτάλα και ο αφρός δεν 
θα χυθεί!

9
Για να μην ξεχνάς να 
πίνεις αρκετό νερό, έχει 
πάντα δίπλα σου ένα 
ατομικό μπουκάλι με νερό! 

10
Αν πας σήμερα στην 
παραλία, κολύμπησε 
τουλάχιστον 20’, είναι η 
καλύτερη γυμναστική!

5
Φτιάξε μια μπουκάλα 
σπιτικό ice tea για να 
δροσίζεσαι όλη μέρα!

2 3
Αν ετοιμάζεσαι να ψήσεις 
σήμερα, δες εδώ πώς θα 
παραμείνουν ζουμερές οι 
μπριζόλες σου!

4
Σήμερα μη μαγειρέψεις 
τίποτα! Βγες στο 
αγαπημένο σου ταβερνάκι 
με καλή παρέα και 
απόλαυσε αυτό το 
καλοκαίρι!

Αν χρειάζεσαι λίγες μόνο 
σταγόνες λεμονιού, αφού 
το πλύνεις, τρύπα το σε 
μια μεριά με μια 
οδοντογλυφίδα και ζούλα 
το. Το υπόλοιπο μένει 
ανέπαφο!

1
Καλό μήνα! Μάθε τα 
πάντα για τις συνταγές 
του Ιουλίου!

7
World chocolate day! Ας 
το γιορτάσουμε με μια 
δροσερή κρύα σοκολάτα! 
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