
12
Δες πώς μπορείς να 
ξεζαχαρώσεις το μέλι στα 
μικροκύματα σε ελάχιστο 
χρόνο! 🍯

13
Η Ναυσικά και η Χαρά 
φτιάχνουν μελομακάρονα 
στα online μαθήματα 
μαγειρικής της Cookpad. 
Κι εσύ μαζί!
 

15
Φτιάξε cupcakes λεμόνι 
να μοσχομυρίσει το σπίτι, 
να έχεις και συνοδευτικό 
στον καφέ!

14
Για τους νηστεύοντες 
σήμερα επιτρέπεται το 
ψάρι. Φτιάξε μια 
μπουγιαμπέσα να 
τονωθείς! 🐟

17
Ήξερες ότι το σιρόπι 
σφενδάμου ταιριάζει και 
σε γλυκές και σε αλμυρές 
παρασκευές;

16
Μερικά πολύχρωμα 
φωτάκια δίνουν γιορτινή 
όψη στο σπίτι, ακόμα κι 
αν δεν κάνεις άλλο 
στολισμό! 🏮🏮🏮

18
🍪 Η τέλεια μέρα για να 
ψήσεις χριστουγεννιάτικα 
μπισκότα! Εδώ θα βρεις 
πολλές διαφορετικές ιδέες 
και συνταγές.
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26
Σήμερα δε μαγειρεύουμε, 
εκμεταλλευόμαστε τα 
περισσεύματα της 
χτεσινής γιορτής.

27
Το αβοκάντο 🥑 έχει 
πολλά ωφέλιμα 
συστατικά. Φτιάξε ένα 
γουακαμόλε και κάνε 
βούτες!

28
Βράσε κάστανα. 🌰 Είναι 
λιχουδιά από μόνα τους 
αλλά μπορείς να φτιάξεις 
και κάποιο πιάτο με αυτά! 

29
Πάρε ιδέες για να 
στολίσεις παιχνιδιάρικα το 
τραπέζι της υποδοχής του 
νέου χρόνου!

30
 Ετοίμασε τη βασιλόπιτα 
για αύριο. Κέικ, τσουρέκι, 
κρουασάν, ΕΔΩ θα βρεις 
βασιλόπιτες για όλα τα 
γούστα. 

19
Για πρωινό Κυριακής 
διάλεξε μάφιν με βρώμη!

25
Καλά Χριστούγεννα! 🎄🎄
Φτιάξε χοιρινό 
πρασοσέλινο, όπως η 
γιαγιά! 

24
Να τα πούμε; 🔔
Τραγουδάμε τα 
χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα, μόνοι ή με 
παρέα! 

20
🍷 Ένα ποτήρι ζεστό 
κρασί με μπαχαρικά που 
μοσχοβολάνε θα 
βελτιώσει το βράδυ της 
Δευτέρας! 

23
Φρεσκάρισε τις γνώσεις 
σου και ετοιμάσου για ένα 
παραδοσιακό ελληνικό 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι!

22
Για μια ξεχωριστή νότα στο 
τραπέζι σου φτιάξε ένα 
χριστουγεννιάτικο 
μπισκοτόσπιτο!

21
Ημέρα που δικαιούσαι να 
μη στρώσεις το κρεβάτι 
σου!

5
Ημέρα sacher torte! 
Ευκαιρία να φτιάξεις αυτό 
το σοκολατένιο βιεννέζικο 
γλυκό. Είναι φανταστικό!

3
Ημέρα χειροποίητων 
δώρων: Φτιάξε μια 
μαρμελάδα ρόδι και 
χάρισε τη σε ένα φίλο που 
γιορτάζει αυτές τις μέρες!

4
Πήγαινε στο πιο κοντινό 
βουνό ή λοφάκι να 
μυρίσεις τα βρεγμένα 
φύλλα, το φασκόμηλο, το 
θυμάρι. 

2
Ο Δεκέμβριος έχει τα 
ωραία του από λαχανικά 
και φρούτα. Εμπνεύσου 
για συνταγές ΕΔΩ.

1
☃ Καλό μήνα! Παίξε με 
το γιορτινό Advent 
Calendar της Cookpad και 
γίνε πάλι παιδί!

11
Ημέρα bagel - αυτά τα 
αφράτα ψωμάκια είναι ένα 
πολύ ωραίο σνακ για 
οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας!

6
Φτιάξε το απόγευμα 
κουραμπιέδες με την 
καλύτερη παρέα - στα 
online μαθήματα 
μαγειρικής της Cookpad!

8
Για να τιμήσεις την ημέρα 
των brownies, 
προτείνουμε brownies με 
καραμέλα! 

9
Άσε τους άλλους να 
στέλνουν email - εσύ 
στείλε χριστουγεννιάτικες 
κάρτες στους 
αγαπημένους σου που 
ζουν μακριά! 💌

10
Χριστουγεννιάτικα 
στολίδια από πορτοκάλι. 
Σκέφτεσαι τίποτα πιο 
αρωματικό;

7
Ένα ρακόμελο από τα 
χεράκια σου θα ευφράνει 
καρδία και θα μαλακώσει 
και τον πονεμένο λαιμό!

31
Ξεφορτώσου κάθε κακή 
σκέψη και ετοιμάσου να 
υποδεχτείς τον καινούριο 
χρόνο με καθαρή καρδιά 
3,2,1, 🥂 Καλή χρονιά!
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