
12
Μιαν ανάσα πριν 
χτυπήσει το κουδούνι και 
εδώ θα βρεις 10 νόστιμες 
ιδέες για πίτες για το 
κολατσιό του σπλάχνου 
σου. 

13

Καλή 
Αρχή! 

15
Είναι η εποχή της 
Κορινθιακής σταφίδας. Ό,
τι πρέπει να ξέρεις εδώ.

14
Χρόνια πολλά στο  
Σταύρο και τη Σταυρούλα. 
Βρες εδώ νηστίσιμα 
κεράσματα  για όλα τα 
γούστα.

17
Αγίας Σοφίας, Πίστης, 
Ελπίδας, Αγάπης
Φτιάξε ένα εύκολο γλυκό 
ψυγείου & ξεμπέρδεψες. 

16
Ημέρα Σταφιδόψωμου. 
Δες εδώ όλες τις 
συνταγές. 

18
Όλες οι συνταγές για 
Cheeseburger αλλά και τα 
παρελκόμενα τους ΕΔΩ!!
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26
Θες να στολίσεις το κέικ 
σου με γλάσο αλλά 
ξέχασες να αγοράσεις 
άχνη; Έχεις υποβρύχιο; 
Έχεις και γλάσο 😉

27
Τελευταία ευκαιρία να 
βρεις γαύρο! Πάρε 
μπόλικο και κάνε τον 
μαρινάτο για τα 
χειμωνιάτικα τσιμπούσια! 

28
Η μπίρα εκτός από 
δροσερή και ξεδιψαστική 
είναι τέλεια και για 
μαγείρεμα. Δες εδώ όλες 
τις συνταγές με μπίρα. 

29
Ημέρα biscotti - τα γλυκά 
παξιμαδάκια 
που 
αγαπάμε.

30
Φτιάξε αρωματικά 
ελαιόλαδα για τις σαλάτες 
σου και όχι μόνο.

19
Ανανέωσε τα φυτά στο 
περβάζι ή το μπαλκόνι 
σου. Η φθινοπωρινή 
δροσιά θα τα ωφελήσει!

25
Ημέρα για Καλύτερο 
Πρωινό και εδώ θα βρεις 
όλες μας τις συνταγές για 
ονειρεμένο πρωινό. 

24
Παρασκευή βραδάκι, 
καναπές και ταινία,  
φυσικά με σπιτικό ποπ 
κορν για όλα τα γούστα. 

20
Εσύ το ήξερες πως αν 
αντικαταστήσεις τον χυμό 
πορτοκάλι με 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό το κέικ γίνεται 
πιο αφράτο; Ε ναι! 

23
Τα μήλα ξεκίνησαν να 
κατακλύζουν τους 
πάγκους πιο φρέσκα από 
ποτέ, ευκαιρία για 
αρωματικές μηλόπιτες! 

22
Blondies το αντίπαλο δέος 
των brownies. Εσύ τα έχεις 
δοκιμάσει; Φτιάξε μια 
συνταγή για blondies και 
μοιράσου την μαζί μας. 

21
Γέμισε τα κανελόνια 
εύκολα, γρήγορα και 
χωρίς τσαπατσουλιές!
Δες πώς εδώ! 

5
Ημέρα πίτσας με τυρί 
σήμερα και εδώ θα βρεις 
όλες τις πίτσες 🌸 . 
Μοιράσου μαζί μας τη 
δική σου αγαπημένη!

3
Μουσταλευριά έφτιαξες; 
Πάρε μούστο από τη 
λαϊκή και δοκίμασε την. 
Είναι τέλεια! 

4
Βγήκε το φρέσκο φιστίκι 
Αιγίνης! Γιόρτασέ το 
φτιάχνοντας μια γλυκιά ή 
αλμυρή λιχουδιά.

2
Μάζεψε βότανα και 
μυρωδικά που 
ευωδιάζουν και βάλτα 
στην κατάψυξη .

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

11
Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος 
Ευφρόσυνος-Προστάτης 
Μαγείρων
Χρόνια μας πολλά λοιπόν! 
🎉 

6
Coffee and ice cream day 
σήμερα και 
τι θα έλεγες
για ένα 
παγωτό 
με καφέ; 

8
Ημέρα γιαγιάδων και 
παππούδων σήμερα, 
δώσε  ένα φιλί και μια 
αγκαλιά στα πιο γλυκά 
πλάσματα της ζωής σου.. 

9
Ημέρα βιεννέζικου σνίτσελ 
- φτιάξε κι εσύ  ένα, όλοι 
στο σπίτι το λατρεύουν!

10
Αν αγαπάς τα 
φραγκόσυκα αλλά δεν 
ξέρεις πως να τα 
καθαρίσεις, δες εδώ τον 
πιο έξυπνο και εύκολο 
τρόπο. 

7
Φήμες λένε πως σήμερα 
εορτάζουν οι “εραστές” της 
μπίρας, φτιάξε ένα πλατό 
αλλαντικών και γιόρτασε 
το όπως πρέπει.
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