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Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές 
(ή και όχι), τηγάνισε ή ψήσε 
μπόλικα κεφτεδάκια για να 
πάρεις μαζί σου.
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Δες τι μπορείς να κάνεις για 
να διατηρήσεις περισσότερο 
τα σκόρδα.

11 12
Πάρε φρέσκα καλαμπόκια 
τώρα που είναι η εποχή τους 
& δες πώς να τα καθαρίσεις 
ΕΔΩ!

9
Φτιάξε ένα  νηστίσιμο κέικ 
χωρίς μίξερ, ιδανικό για όλες 
τις ώρες της ημέρας, για το 
σπίτι ή την παραλία! 

8
Με αυτό το κολπάκι οι 
τηγανητές μελιτζάνες δε θα 
ρουφήξουν πολύ λάδι. 
Δοκίμασέ το!

13 14
Σήμερα θα τη βγάλεις στην 
παραλία; Ετοίμασε κάτι 
γρήγορο στην τοστιέρα και 
πάρε μαζί σου!
Καλές βουτιές! 🏊

Πάρε αλά μπρατσέτα 
όποιον αγαπάς και βγείτε 
τσάρκα να απολαύσετε 
την πιο ωραία πανσέληνο 
του καλοκαιριού! 🌕

Βρήκες φρέσκες γαριδούλες 
στην αγορά; 🍤
Ε τότε η γαριδομακαρονάδα 
είναι μονόδρομος! 
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Αν σου περίσσεψε κρέας 
από το χθεσινό τραπέζι, δες 
πώς να το μεταμορφώσεις.
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Σήμερα δοκίμασε κάτι 
διαφορετικό, μαγείρεψε ένα 
ασιάτικο πιάτο με νουντλς & 
πες μας εντυπώσεις!
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Θες να μάθεις πώς να 
αλευρώνεις ψάρια χωρίς 
κόπο;; Δες εδώ!

20
Αύγουστος χωρίς ψαράκι δε 
γίνεται! Εφάρμοσε το 
κολπάκι με το αλεύρωμα και 
φτιάξε αθερίνα στο τηγάνι, 
ένα τέλειο μεζεδάκι.

21
Χρόνια πολλά σε όλους! 
15Αυγουστιάτικο τραπέζι με 
μενού κρεατικών ή 
θαλασσινών;  Ό,τι κι αν 
επιλέξεις, θα κάνεις θραύση 
🎉!

15
Αξιοποίησε τα κολοκυθάκια 
που έχεις στο ψυγείο, 
φουρνίζοντας μια εύκολη και 
γρήγορη μπατζίνα. 
Υπέροχη πιτούλα για κάθε 
στιγμή! 

17
Τα σύκα είναι στα καλύτερα 
τους. Μάζεψε μπόλικα και 
φτιάξε πεντανόστιμη 
μαρμελάδα για να 
απολαμβάνεις όλο το 
χειμώνα!
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Τώρα που είναι η εποχή του 
σταφυλιού,
επιβάλλεται να το κάνεις 
γλυκό του 
κουταλιού!

24
Μουσακάαααααας!
Ε δε γίνεται να λείπει ΑΥΤΟ 
το φαγητό από το 
καλοκαιρινό τραπέζι! 
Κλασικό ή ελαφρύ, διάλεξε τι 
προτιμάς και απόλαυσέ το.!

25
Τήρησε τα έθιμα και φτιάξε 
Φανουρόπιτα στη μνήμη του 
Αγίου Φανουρίου που 
γιορτάζει αύριο. Έτσι, θα 
σου φανερώσει ό,τι ποθείς! 

26
Δεν ξέρεις τι να μαγειρέψεις;
Άνοιξε ψυγείο και 
ντουλάπια, γράψε στην 
μπάρα της Αναζήτησης τα 
υλικά που έχεις & δες τι 
μπορείς να φτιάξεις 😉.

22
Τελευταία Κυριακή του 
Αυγούστου… 
κάλεσε φίλους και ετοίμασε 
υπέροχα κοκτέιλς 🍹.

28
Μήπως βρήκες φραγκόσυκα 
αλλά δεν ξέρεις πώς να τα 
καθαρίσεις;;
Δες αναλυτικά ΕΔΩ.

23
Θες ένα δροσερό & 
ανάλαφρο γλυκάκι;
Δοκίμασε πανακότα!
Τιπ: γαρνίρισέ τη με το 
γλυκό σταφύλι!!!
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Φτιάξε σάλτσα ντομάτας με 
τις καλοκαιρινές 
ντοματούλες και δεν θα το 
μετανιώσεις! 

29
Ετοίμασε ένα μιλφέιγ για τον 
Αλέξανδρο & 
την Αλεξάνδρα 
που γιορτάζουν!

30
Πες αντίο στο καλοκαίρι με 
μία δροσερή και γκουρμέ  
σαλάτα με πεπόνι!
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Καλό μήνα!!! 🏖
Δες ΕΔΩ τι υλικά σου 
προσφέρει ο Αύγουστος, και 
πώς μπορείς να τα 
εκμεταλλευτείς! 

1
Σήμερα έχουμε γενέθλια, 
γινόμαστε 5! 
Ευχήσου μας με 
ένα cooksnap!

2
Ημέρα καρπουζιού σήμερα, 
τι λες για γρανίτα 
καρπούζι;;; 

3
Γιορτινό τραπέζι μέσα στη 
νηστεία γίνεται;;;; 
Κι όμως 
ΓΙΝΕΤΑΙ! 

4
Ανακάλυψε 23 διάσημες 
συνταγές του Αυγούστου  
και ξεκίνα το μαγείρεμα 🥘. 

Χρόνια πολλά στο Σωτήρη & 
Σωτηρία!
Κερνάμε μελωμένους 
λουκουμάδες… κοπιάστε!
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