
26
Δες εδώ πώς θα κάνεις τα 
ξύλα κοπής στην κουζίνα 
καινούρια και ευωδιαστά!! 
✨✨

25
Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη 
και τη Γρηγορία με έναν 
ιρλανδέζικο καφέ.

27
Παγκόσμια Ημέρα Άντλησης 
Μητρικού γάλακτος. Αυτό το 
άρθρο θα ενδιαφέρει σίγουρα 
τις μωρομάνες! 🍼

28
Ένα τσάι με μπαχαρικά θα 
γαργαλίσει όλες σου τις 
αισθήσεις και θα σε ζεστάνει 
ακόμα και με κλειστό 
καλοριφέρ! 🍵

29
Ημέρα τσιπς καλαμποκιού, των 
αγαπημένων μας νάτσος! 
Απόλαυσέ τα με την 
αγαπημένη σου σπιτική 
σάλτσα!

Των Τριών Ιεραρχών 
σήμερα και σύμφωνα με την 
παράδοση φτιάχνουμε 
μικρούς άρτους που 
μοιράζονται μετά την 
Εκκλησία. 
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Σου περίσσεψε ψωμί και 
μπαγιάτεψε; Μη το πετάξεις! 
Σου έχουμε εδώ ένα σωρό 
ιδέες

1 2
Σήμερα είναι ευκαιρία να 
μεταμορφώσεις στην 
κατσαρόλα ό,τι έχει 
περισσέψει από το 
ρεβεγιόν. 

Καλή 
πρωτοχρονιά. 
Μήπως 
κέρδισες το 
φλουρί; 

10
Μια χορτόσουπα γεμάτη 
βιταμίνες θα ξεπλύνει τις… 
αμαρτίες των προηγούμενων 
ημερών!

12
Ημέρα μάρτζιπαν - η γνωστή 
αμυγδαλόπαστα! Πάρε ιδέες 
για να φτιάξεις το δικό σου 
κέρασμα από αμυγδαλόπαστα 
εδώ.

14
Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις 
έναν ντενεκέ λαδιού όταν 
αδειάσει; Εδώ η απάντηση! 

Παγκόσμια ημέρα καυτερού και 
πικάντικου φαγητού. Να θυμάσαι 
ότι η δίψα σβήνει με γάλα (ή 
γιαούρτι) και όχι με νερό! 🥛

16
Ημέρα bagels και θα σου 
πρότεινα να δοκιμάσεις τα 
αφράτα αυτά ψωμάκια. Μπορείς 
να τα γεμίσεις με ό,τι θες! 🥯

15
Φτιάξε παγάκια από λεμόνια 
και όλο το χρόνο θα έχεις 
φρέσκο χυμό για το φαγητό 
σου 

Ο Ιανουάριος είναι αφιερωμένος 
στο βιγκανισμό (αυστηρή 
χορτοφαγία). Δοκίμασε ένα από 
τα vegan ορεκτικά μας!

11
H οργάνωση γίνεται βήμα 
βήμα. Διάλεξε ένα συρτάρι και 
οργάνωσε αυτό σήμερα!

Δες ένα ωραίo tip για να μη σου 
πιάνουν χώρο οι πλαστικές 
σακούλες του σουπερμάρκετ.

13

Μήνας καθαρίσματος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή: θα σε 
ευγνωμονεί αν το απαλλάξεις 
από τη σκόνη και τα χνούδια! 🖥

2319
Ημέρα ποπ κορν σήμερα. 
Δοκίμασε να φτιάξεις γλυκό ή 
αλμυρό ποπ κορν στο σπίτι. 
🍿

Το brownie βγαίνει και σε ξανθό! 
Σήμερα λοιπόν είναι ημέρα 
blondie. Δοκίμασε το και δε θα 
το μετανιώσεις 

22
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς. 
Δείξε την αγάπη σου στην 
οικογένεια, σε φίλους, 
συναδέλφους αδιακρίτως! 🤗

2120
Χαρά στα σπίτια 
που έχουν Ευθύμη ή 
Ευθυμία! 

Ημέρα ποπ κορν σήμερα!
Βάλε την αγαπημένη σου 
ταινία και απόλαυσέ τα!

Τις ευχές μας στον Θανάση και 
την Αθανασία!  Αλμυρό κέρασμα 
για σήμερα, ένα πλατώ τυριών 
για την παρέα. 🧀

18

Δώσε μια άλλη νότα στον 
καφέ σου, φτιάχνοντας Irish 
coffee

Το φυστικοβούτυρο εκτός από 
γλυκά φτιάχνει και πολύ ωραίες 
σάλτσες. Δίνει μια εξωτική νότα 
στο πιάτο σου!

24

Για φλιτζάνια… τριζάτα και 
κατάλευκα στάξε χλωρίνη και 
ακολούθησε τη συμβουλή της 
γιαγιάς!
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5
Παραμονή των Φώτων και η 
παράδοση επιτάσσει 
ξεροτήγανα ή λουκουμάδες.  

7
Χρόνια πολλά στον Ιωάννη, 
την Ιωάννα, τον Πρόδρομο και 
τον Ιορδάνη. Φτιάξτε γλυκάκι 
με τα μελομακάρονα που 
έμειναν.

9
Σφράγισε το τέλος των 
γιορτών με ένα απολαυστικό 
αφρόλουτρο! 🛁

6
Χρόνια πολλά στον Φώτη τη 
Φανή, τη Φωτεινή, Θεία 
Φώτιση σε όλο τον κόσμο. 🕊

Χρειάζεσαι αλεύρι που 
φουσκώνει μόνο του και δεν 
έχεις; Κανένα πρόβλημα, 
βάλε αλάτι και μπέικιν σε 
κανονικό αλεύρι.

Ο Ιανουάριος είναι μήνας 
βρώμης. Τι θα έλεγες για ένα 
σοκολατένιο porridge;

83
Σήμερα το μενού έχει 
αποτοξίνωση. Σαλάτες, 
σμούθις και αποτοξινωτικά 
ροφήματα.   

Ημέρα σπαγγέτι σήμερα και 
μια μακαρονάδα με λαχανικά 
είναι ότι καλύτερο! 

4

23
Χρόνια πολλά στον Αντώνη και 
την Αντωνία, κερνάμε γλυκάκι 
ελαφρύ και εύκολο. 

17
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