
24
Γλιστρίδα έφαγες; 
Προλαβαίνεις!

23
Ο λαός λέει, «Και ο κολιός 
τον Αύγουστο»!  

17
Φτιάξε μία υπέροχη 
κρεατότουρτα με ό,τι 
κρεατάκι περίσσεψε από 
τον 15Αύγουστο! 

16
Αρκετά φάγαμε! Το μενού 
σήμερα έχει σαλάτα 
καπρέζε 🍅! Και 
αποτοξίνωση, και ταξιδάκι 
στην Ιταλία! Ποιος στη 
χάρη σου...
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9
Εδώ τα καλά πεπόνια!!! 
Σήμερα είναι η μέρα τους 
και το γιορτάζουμε με 
δροσερά smoothie πεπόνι 
🍹! 

10
Νηστίσιμο πρωινό;  
Μμμμ… Έχεις ποικίλες, 
νόστιμες και 
διασκεδαστικές επιλογές!

1
Καλό μήνα 🙂!!! Δες ΕΔΩ 
τι υλικά σου προσφέρει ο 
Αύγουστος, και πώς 
μπορείς να τα 
εκμεταλλευτείς! 

2
Ημέρα παγωτού-
σάντουιτς η σημερινή. 
Κάνε κλικ καιιιιιιι 
τίμησέ την όπως 
της αρμόζει! 

3
Πίτσα καρπούζι έχεις 
φάει;;; Αν όχι, σήμερα που 
είναι ημέρα καρπουζιού,
τόλμησέ το 
και θα μας θυμηθείς!

6
Χρόνια πολλά Σωτήρη και 
Σωτηρία! Κοπιάστε... 
κερνάμε
νηστίσιμη 
σοκολατόπιτα! 

7
Βλήτα, κολοκυθάκια, 
σκορδαλιά καιιιιιιιιιιιιι καλή 
σου όρεξη!

8
Μην ξεχαστείς.. Σήμερα 
στις 2:00 μ.μ. έχει την 
τελετή λήξης των 
Ολυμπιακών αγώνων ! 
Συντονίσου!  

5
Προμαγειρεμένες πατάτες 
του εμπορίου ΤΕΛΟΣ! 
Τώρα φτιάξτες μόνος σου, 
με αγνά υλικά και χωρίς 
συντηρητικά.

4
Γιορτινό τραπέζι μέσα στη 
νηστεία γίνεται;;;; Κι όμως 
ΓΙΝΕΤΑΙ! 

12
Βαριέσαι να μαγειρέψεις; 
Κανένα πρόβλημα! Σου 
έχουμε 5 σπέσιαλ 
γεύματα χωρίς καθόλου 
μαγείρεμα!

13
Διψάς; Ξέχνα το έτοιμο 
γεμάτο συντηρητικά κρύο 
τσάι και φτιάξε μόνος σου 
εύκολα το πιο λαχταριστό 
παγωμένο τσάι!

15
Χρόνια πολλά σε όλους! 
15Αυγουστιάτικο τραπέζι 
με μενού κρεατικών ή 
θαλασσινών;  Ό,τι κι αν 
επιλέξεις, θα κάνεις 
θραύση 🎉!

14
Σήμερα το φαγητάκι μας 
είναι άλαδο. Φακή σούπερ 
νόστιμη και χυλωμένη!
Καλή αυριανή!

11
Νερωμένος παγωμένος 
καφές... ΟΧΙ ΠΙΑ! 
Σερβίρισέ τον με 
καφεδοπαγάκια!

27
Πολλοί τα σταφύλια τα 
κάνουν γλυκό. Εμείς όμως 
σου προτείνουμε να τα 
κάνεις σαλάτα. 
Γκουρμεδιά απ’ τις λίγες!

26
Τήρησε τα έθιμα και 
φτιάξε Φανουρόπιτα στη 
μνήμη του Αγίου 
Φανουρίου που γιορτάζει 
αύριο. Έτσι, θα σου 
φανερώσει ό,τι ποθείς! 

25
Ακολούθησε τους πίνακες 
και μετέτρεψε εύκολα 
γραμμάρια με φλιτζάνια 
και κουτάλια.

28
Τελευταίο ΣΚ  του 
Αυγούστου! Φιλική 
συμβουλή, διασκέδασε 
πολύ και αν σου μείνει 
χρόνος, κάνε έστω και 
λίγη ταβανοθεραπεία 😂!

29
Σου έχουμε νέα! Μπορείς 
να απολαύσεις γεμιστά 
μέσα στο καταχείμωνο! 
Άδειασε ντοματούλες, 
πιπεριές, μελιτζάνες και 
βουρ στην κατάψυξη.

30
Κεφτεδάκια τηγανητά! 
Κανείς δεν τρώει μόνο 
ένα!

Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

21
Σήμερα η εκκλησία μας 
τιμά τον Άγιο Ιούδα τον 
Θαδδαίο. Ετοίμασε μία 
Θαδδαιόπιτα για χάρη 
του.

22
Πάρε αλά μπρατσέτα 
όποιον αγαπάς και βγείτε 
τσάρκα να απολαύσετε 
την πιο ωραία πανσέληνο 
του καλοκαιριού!

20
Για πίτσα στο πιτς φιτίλι... 
Αποθήκευσε ζύμη, 
πιπερίτσες, αλλαντικά και 
τυριά στην κατάψυξη!

19
Κόψε τα αλλαντικά σαν 
επαγγελματίας όποτε θες 
στο σπίτι.  Το μόνο που 
θα χρειαστείς είναι ένα 
μαντολίνο. 

18
Τα σύκα είναι στα 
καλύτερα τους! Μάζεψε 
μπόλικα και σκάρωσε μία 
πεντανόστιμη μαρμελάδα! 

31
Από αύριο τα κεφάλια 
μέσα! Πάμε παρέα…. 
Ωμμμμμμμμμμμμμμμ!
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