
12
Έχεις δοκιμάσει pulled 
pork; Αν όχι, κάντο τώρα 
είναι νόστιμο και πολύ 
ιδιαίτερο! 

13
Κράτησε στην κατάψυξη 
το ξύσμα από τα 
εσπεριδοειδή για να 
αρωματίζεις πάντα τα κέικ 
ή τα κρεατικά σου.

15
Φτιάξε κοτόπουλο 
cacciatore είναι 
νοστιμότατο και αξιοποιείς 
κι όλα τα λαχανικά που 
μαραζώνουν στο ψυγείο 
σου. 

14
Αν είσαι τύπος γκουρμέ 
και σου αρέσει το 
αρωματικό λάδι αλλά το 
αποφεύγεις λόγω 
κόστους, απλά φτιάξτο 
μόνος σου!

17
Κάνε εκκαθάριση σε 
ψυγείο και ντουλάπια. 
Βγάλε το πρόγραμμα 
όλης της εβδομάδας με ό,
τι έχεις διαθέσιμο και 
χωρίς να ψωνίσεις τίποτα. 

16

18
Μόλις ξεκίνησες να 
μαγειρεύεις; Σήμερα 
ξεκινούν online τα μαθήματα 
μαγειρικής της Cookpad, 
στείλε μας ένα μήνυμα για 
να πάρεις μέρος!
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25
Περίσσεψε κέικ; 
βαρέθηκες να το τρως; η 
λύση είναι εδώ. Πάτησε το 
σύνδεσμο και θα μάθεις. 

24
Το ξέρεις ότι τα σπόρια 
της κολοκύθας, αν τα 
ψήσεις, γίνονται εξαιρετικά 
πασατέμπο;;;

20
Θες να μάθεις πόσα 
μπορείς να κάνεις με 1 
ολόκληρο μήλο; Γράψου 
στο σεμινάριό μας!
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Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 
και εδώ θα βρεις πολλές 
χρήσιμες πληροφορίες για να 
βοηθήσεις και εσύ στην 
καταπολέμηση της πείνας 
μέσα από την κουζίνα σου.

19
Μην πετάξεις τα 
μαραμένα μυρωδικά αλλά 
φρεσκάρισέ τα. Δες πώς.

21
Δες πώς μπορείς να 
αποθηκεύσεις την κίτρινη 
κολοκύθα στην κατάψυξη 
για όποια χρήση θέλεις.

11
Σου έχει περισσέψει 
κιμάς; Δες εδώ πολλές 
ιδέες για να τον 
ανακυκλώσεις!

4
Παγκόσμια ημέρα των 
ζώων: τα ζώα είναι ο 
καλύτερος φίλος του 
ανθρώπου. Φτιάξ’ τους 
λοιπόν μια λιχουδιά!

2 3
Σου έμειναν φλούδες 
μήλου από χθες; 
Κάν’ τες τσιπς!

Το πρώτο ΣΚ του μήνα 
επιβάλλει μια ζεστή, 
λαχταριστή μηλόπιτα!

1
Καλό μήνα! Ο Οκτώβρης 
φέρνει ένα σωρό 
καλούδια, δες εδώ τι 
πρόκειται να μαγειρευτεί 
μέσα στο μήνα!

6
Ημέρα noodles σήμερα 
και εδώ θα βρεις 
μαζεμένες όλες τις 
συνταγές με noodles.

8
Κατακόκκινα και ελκυστικά 
τα παντζάρια και είναι 
στην εποχή τους.  
Μαγείρεψέ το όλο και μην 
αφήσεις τίποτα να πάει 
χαμένο. 

9
Έχει μείνει μουστάρδα στο 
βάζο αλλά αρνείται 
πεισματικά να βγει; Εδώ 
σου έχουμε τον τρόπο για 
να καταναλώσεις μέχρι και 
την τελευταία της σταγόνα.

10
Ημέρα πόριτζ. Αν και δεν 
είναι πολύ διαδεδομένο 
στην Ελλάδα, κάνε μια 
δοκιμή για πρωινό, θα 
σου δώσει ενέργεια! 

5
Τα πρώτα πορτοκάλια 
κάνουν την εμφάνιση 
τους. Εκμεταλλεύσου τα 
στο έπακρο, χωρίς να 
πετάξεις ούτε φλουδίτσα. 

7
Μάθε όσα πρέπει να 
ξέρεις για την αρχόντισσα 
του Οκτώβρη, την 
κολοκύθα. 

Μάθε όλα όσα πρέπει 
να ξέρεις για τους 
ξηρούς καρπούς. 

Έμεινε κοτόπουλο; Φτιάξε 
ένα λαχταριστό σουφλέ!

27
Έμεινε ψωμί; Κάντο 
φρυγανιές. 

26
Χρόνια πολλά στο 
Δημήτρη και τη Δήμητρα, 
μην τους ξεχάσεις!

28
Εθνική Γιορτή, φτιάξε την 
εθνική μας φασολάδα!

30
Μαύρισαν οι μπανάνες σου 
και η οικογένεια αρνείται να 
τις φάει; Σου έχουμε λύση 
και για αυτό, δες εδώ. 

Αποχαιρέτησε 
τον Γενάρη με 
μια 
πορτοκαλόπιτα 
με σοκολάτα

Στην Αμερική γιορτάζουν το 
Halloween σήμερα. Μη 
χάνεις ευκαιρία για γιορτή 
και σκάλισε μια κολοκύθα!
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Ένα μήλο την ημέρα τον 
γιατρό τον κάνει πέρα… 
Δες εδώ πως θα το 
εκμεταλλευτείς στο 
ακέραιο. 
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