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Απόψε αλλάζει η ώρα! Μη 
ξεχάσεις πριν κοιμηθείς να 
πας τα ρολόγια σου 1 ώρα 
μπροστά 🕒!
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Ακόμα και αν δεν νηστεύεις, 
φτιάξε τα δικά σου 
φαλάφελ και απόλαυσέ τα 
με πίτα ή χωρίς!
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Μήπως νηστεύεις και θέλεις 
ένα γλυκάκι; Φτιάξε χαλβά 
Φαρσάλων με λάδι!
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Επειδή δεν μας παίρνει να 
πετάμε τίποτα, δες ένα 
κολπάκι για να 
διατηρήσεις το μαρούλι 
ακόμα περισσότερες 
μέρες!

Ημέρα ισπανικής παέγια 
σήμερα. Ένα νόστιμο 
μεσογειακό πιάτο είτε με 
θαλασσινα είτε με 
κρεατικά!

Βρες νοστιμιές που 
μπορείς να φτιάξεις με 
αγκινάρες τώρα που είναι 
η εποχή τους!

Έχεις δοκιμάσει 
καλαμαράκια γιουβέτσι; 
Αν όχι, μη χάνεις καιρό!

Σήμερα μπαίνει επισήμως 
η άνοιξη! Βγες στη φύση 
να το χαρείς και άσε το 
μαγείρεμα! 🌼🌼🌼

Δεν ωριμάζει με τίποτα 
αβοκάντο σου; Δες εδώ τι 
πρέπει να κάνεις!

Χρόνια πολλά Ελλάδα! 
Κερνάμε μπακαλιάρο 
σκορδαλιά!

Φτιάξε άλειμμα με 
αβοκάντο και ξεκίνα τις 
βουτιές!

Αν θέλεις να μασουλάς 
κάτι όσο χαλαρώνεις, 
φτιάξε σνακ αρακά στο 
φούρνο! 

Έχεις δοκιμάσει ποτέ 
μανιτάρια στιφάδο; 
Βάλτα στο τσουκάλι και θα 
μας θυμηθείς!

Ξεκίνα δυναμικά την 
εβδομάδα με ένα πρωινό 
γεμάτο ενέργεια!

Τα μπιφτέκια λαχανικών 
είναι μια ελαφριά και 
νόστιμη λύση για το 
μεσημεριανό σου. Και 
νηστίσιμα!

Έχεις μωρούλι που ξεκίνησε 
να τρώει στερεές τροφές και 
σε έχει φάει η κουζίνα;;; Δες 
πώς μπορείς να γλιτώσεις 
χρόνο από το μαγείρεμά 
του!

Σήμερα οι ζαχαροπλάστες 
τιμούν το black forest. Να 
μην το τιμήσουμε κι 
εμείς;;; Απόλαυσε κι εσύ 
ένα μικρό στο ποτήρι!
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Μήπως σου έμεινε λαγάνα; 
Δες πώς να την 
αξιοποιήσεις!

9
‘Εφτιαξες κυρά 
Σαρακοστή;;; Έλα να 
κρατήσουμε το έθιμο και να 
τη φτιάξουμε παρέα με τους 
μικρούς μας φίλους!
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Χρόνια πολλά σε όλες τις 
γυναίκες 🌹! 

8
Καθαρά Δευτέρα και ένα 
χταποδάκι ξιδάτο 
επιβάλλεται, να κάνει παρέα 
με τα υπόλοιπα 
σαρακοστιανά! 

7
Ψυχοσάββατο των Αγ. 
Θεοδώρων. Φτιάξε ένα 
πιατάκι με κόλυβα και 
μοίρασέ το σε φίλους και 
γειτόνους για τις ψυχές των 
αγαπημένων σου. 
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Καλό μήνα! Υποδέξου τον 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με μια 
γαλατόπιτα που είναι της 
εποχής!

1
Όλα τα εποχιακά υλικά του 
Μαρτίου είναι ΕΔΩ! 

🥑🍓🍊🍋🥕
🥦

2
Έχεις δοκιμάσει 
μακαρονόπιτα χωρίς 
φύλλο; Ήρθε η ώρα της!

3
Αν ψάχνεις συνταγές 
οικονομικές για να χορτάσει 
όλη οι οικογένεια, πάρε 
έμπνευση από εδώ! Μη 
ξεχάσεις να προσθέσεις και 
τις δικές σου λύσεις!

4
Έλα να φτιάξουμε 
αποκριάτικες μάσκες, 
βρώσιμες φυσικά, και να 
μπούμε σε αποκριάτικο 
κλίμα 🤡!

5
Για να ξεκινήσει γλυκά η 
νηστεία, προετοιμάσου με 
χαλβά σιμιγδαλένιο!

6
Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

13
Ξέρεις να μαζεύεις 
σπαράγγια; Ψάξε στους 
αγρούς για αυτόν τον 
θησαυρό της άνοιξης και δες 
πώς μπορείς να τον 
μαγειρέψεις. 

Αν δε θέλεις σπιρτάδα στα 
πράσα, δες εδώ πώς θα 
φύγει!

Βρήκες καλές φράουλες 
στην αγορά; Σκάρωσε μια 
εύκολη μους με γιαούρτι 
και φράουλες!
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