
12
Σήμερα μη σπαταλήσεις 
χρόνο στην κουζίνα! 
Φτιάξε καγιανά, γρήγορα 
και νόστιμα!

13
Απόψε μην κάτσεις σπίτι! 
Βγες μια βόλτα να δεις το 
φεγγάρι, σήμερα είναι η 
Πανσέληνος του κόκκινου 

ελαφιού! 🌛

15
Ετοιμάζεσαι για 
μπάρμπεκιου; Εδώ θα 
βρεις τους τρόπους 
ψησίματος.

14
Αν σου νερουλιάζουν τα 
κολοκυθάκια στο βράσιμο, 
η λύση βρίσκεται σε αυτό 
το κολπάκι!

17
Έχεις ροδάκινα; Φτιάξε 
εύκολο παγωτάκι! 

16

18
Μήπως σου περίσσεψε 
κιμάς;;;
Δες ΕΔΩ πώς θα τον 
αξιοποιήσεις.
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25
Με ένα χρωματιστό & 
θρεπτικό smoothie bowl 
σίγουρα θα πάει καλά η 
εβδομάδα!

24
Μελιτζάνες 
παπουτσάκια… 
ό,τι πρέπει για
το σημερινό 
τραπέζι!

20
Του προφήτη Ηλία 
σήμερα.
Ένα κέρασμα όπως τα 
τρουφάκια επιβάλλεται!
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Σήμερα τρώμε σαρδέλες 
παντρεμένες & 
καλοκαιρινές!

19
Καλοκαιράκι χωρίς ντάκο 
ΔΕ γίνεται! Ιδανικός για 
όλες τις ώρες.

21
Αν θέλεις επειγόντως κάτι 
να σε δροσίσει, μια φέτα 
δροσερό καρπούζι είναι ό,
τι πρέπει… πόσο μάλλον 
παγωμένη!

11
Δες πώς να καθαρίσεις 
εύκολα τα κεράσια!

4
5 συνταχές ΧΩΡΙΣ 
καθόλου μαγείρεμα, 
δοκίμασε τις & γλίτωσε 
από τη ζέστη της 
κουζίνας.

2 3
Ένα σπιτικό ice tea είναι 
ό,τι πρέπει για να 
δροσιστούμε! 

Ανακάλυψε 25 διάσημες 
συνταγές του Ιουλίου και 
ξεκίνα το μαγείρεμα.

1
Καλό μήνα 🍉🍒🍑
Δες ΕΔΩ τι υλικά σου 
προσφέρει ο Ιούλιος, και 
πώς μπορείς να τα 
εκμεταλλευτείς. 

6
Μήπως έχεις γλαστράκι 
με βασιλικό; Αν ναι, το 
πέστο βασιλικού είναι 
απαραίτητο!

8
Αν σκέφτεσαι από σήμερα 
τι θα μαγειρέψεις την 
επόμενη εβδομάδα, κάνε 
εγγραφή στο μενού μας 
και θα σου στείλουμε ιδέες 
για κάθε μέρα!

9
Εκμεταλλεύσου τα 
βερίκοκα, ειδικά αν τα 
έχεις σε αφθονία, και 
δοκίμασε λαχταριστές 
συνταγές με αυτά.

10
Σήμερα μη μαγειρέψεις 
τίποτα! Βγες στο 
αγαπημένο σου ταβερνάκι 
με καλή παρέα και 
απόλαυσε αυτό το 
καλοκαίρι…

5
Όταν κόβεις πιπεριές μην 
πετάς το κοτσάνι. Δες εδώ 
πώς θα το αξιοποιήσεις!

7
World chocolate day: Ας 
το γιορτάσουμε με μια 
δροσερή κρύα σοκολάτα! 

Βλήτα με σκορδαλιά για 
συνοδεία ή σκέτα και 
καλή όρεξη!!! 

Αν πας σήμερα στην 
παραλία, κολύμπησε 
τουλάχιστον 20’, είναι η 
καλύτερη γυμναστική!

27
Του Αγ. Παντελεήμονα, 
προστάτη των αρτοποιών 
σήμερα. Φτιάξε ένα 
ψωμάκι χωρίς ζύμωμα και 
κάνε ατέλειωτες παπάρες 
στη χωριάτικη!

26
Ψώνισε μπάμιες στη λαϊκή 
και φτιάξε καλοκαιρινό 
κοτόπουλο 
με μπάμιες!

28
Οι κολοκυθοκεφτέδες είναι 
αγαπημένο μεζεδάκι! 
Φτιάξε μπόλικους & πάρε 
μαζί σου στη θάλασσα.

29
Απόψε βγες στο μπαλκόνι 
ή στον κήπο σου και 
απόλαυσε μια δροσερή 
σπιτική σανγκρία 🍷

30
Ποιο τσιζκέικ θα δοκιμάσεις 
σήμερα που έχει την 
τιμητική του;;;

Αποχαιρέτησε 
τον Γενάρη με 
μια 
πορτοκαλόπιτα 
με σοκολάτα

Βαρέθηκες το απλό νερό; 
Σου έχουμε 6 υπέροχους 
τρόπους να παραμείνεις 
ενυδατωμένος/η.

31
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