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Καλό μήνα! Παγκόσμια 
Ημέρα Βιγκανισμού - άλλαξε 
λίγο συνήθειες σήμερα με 
ένα vegan ορεκτικό.

1
Ημέρα γεμιστών αυγών - με 
λίγη μαγιονέζα, βραστά 
αυγά και μυρωδικά της 
αρεσκείας σου έχεις ένα 
σούπερ βραδινό!

2
Μην ξεχνάς να γραφτείς στα 
online μαθήματα μαγειρικής 
της Cookpad που σε 
ενδιαφέρουν!

3
Ημέρα ζαχαρωτών! 
Ξαναγίνε παιδί φτιάχνοντας 
τα αγαπημένα σου 
γλειφιτζούρια!

4
Πλούσια η σοδειά του 
Νοέμβρη! Δες εδώ τι 
μπορείς να φτιάξεις με τα 
λαχανικά και τα φρούτα του.

5
Τα κρύα σαββατόβραδα 
θέλουν καλή παρέα, 
ταινιούλα στον καναπέ και 
σπιτικά νάτσος!

6
Για το κυριακάτικο γεύμα 
ψηφίζουμε σουτζουκάκια 
σμυρναίικα και ένα 
μπουκάλι από το κόκκινο 
καλό κρασί!

7

Καλωσορίζουμε τα 
μανταρίνια και τους 
επιτρέπουμε να νοστιμίσουν 
τη σαλάτα μας! 🍊🍊

11 12
Δες εδώ ένα κόλπο για να 
νοστιμίσεις τις σούπες και 
τους ζωμούς με γεύση και 
άρωμα παρμεζάνας!

9
Γρήγορα, μια σοκολατόπιτα 
για το Μιχάλη, το Σταμάτη ή 
την Αγγελική σου!

8
Σήμερα αγόρασε 2 
φραντζόλες και τη μια βάλτη 
στην κατάψυξη 
ακολουθώντας εδώ τις 
οδηγίες! 

13 14
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη - 
Θυμόμαστε να ενημερώνουμε 
όσους αγαπάμε. ❤

Απόψε κάνε ένα 
ποδόλουτρο με 
αρωματικά άλατα να 
χαλαρώσεις.

Τι λες για ένα γερό πρωινό 
με σάντουιτς - ομελέτα;

10

Ήξερες ότι το ψητό 
κουνουπίδι έχει πολύ 
διαφορετική (και πιο 
νόστιμη) γεύση από το 
βραστό;

16
Φτιάξε ένα ρακόμελο το 
βράδυ να το ευχαριστηθείς. 
Παίρνει και τη βραχνάδα!

18
Δες εδώ τι θα κάνεις το 
μπέικον που μόλις έφερες 
από το σουπερμάρκετ και 
φτιάξε το απόλυτο μπέικον-
μπαχαρικό! 🥓🥓

20
Χρόνια πολλά στη Μαίρη, τη 
Δέσποινα, το Μάριο με ένα 
γαλακτομπούρεκο που μόλις 
έβγαλες από το φούρνο!

21
Ημέρα καθαρίσματος 
ψυγείου - χρησιμοποίησε ό,
τι βρεις για να φτιάξεις μια 
αυτοσχέδια πίτσα! 🍕

15
Γεύσου την πολυτέλεια του 
σπιτικού ψωμιού με μια 
ψησιά αφράτα ψωμάκια!

17
Αν δεν πρόλαβες τον 
καστανά στη γωνία, βράσε 
κάστανα σπίτι να τα 
ευχαριστηθείς! 🌰

1919

Μήνας φυστικοβούτυρου - 
κοίτα να δεις πώς ταιριάζει 
με τις μπάρες σου!

24
Πικάντικα μπατόν σαλέ για 
τις Κατερινούλες που 
γιορτάζουν σήμερα! 🎉

25
Γαρνίρισε τη σούπα σου με 
καλαμπόκι για να γιορτάσεις 
την Ημέρα καλαμποκιού.

26
Πόσες πολλές ιδέες για να 
αξιοποιήσεις τους κρόκους ή 
τα ασπράδια που 
περίσσεψαν από την 
προηγούμενη μαγειρική 
σου!

22
Η καλή Κυριακή από τις 
αυγοφέτες φαίνεται!

28
Ημέρα κράνμπερις σήμερα- 
τι θα έλεγες για cookies με 
κράνμπερις;

23
Η μέρα προσφέρεται για 
χαλαρό περπάτημα. Τι θα 
προτιμήσεις; Ένα μονοπάτι 
στη φύση ή τα σοκάκια της 
πόλης;

27

Αν σου έχουν ξεμείνει 
μερικά παραγινωμένα 
αχλάδια, εχουμε μια σούπερ 
λύση! 🍐

29
Φτιάξε μια  μους σοκολάτας 
για τον Ανδρέα και την 
Ανδριάνα που γιορτάζουν!

30
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