
12
Καλή αρχή!

Δες συνταγές για 
δυναμωτικό πρωινό, 
περιμένουμε και τη δική 
σου! 

13
Αύριο που είναι ημέρα 
νηστείας φτιάξε κάτι με 
όσπρια.
Μην ξεχάσεις να τα 
βάλεις απόψε να 
φουσκώσουν!

15
Κατέβασε εδώ σχολικά 
εκτυπώσιμα για να 
οργανώσεις το 
πρόγραμμα & τις 
δραστηριότητες των 
παιδιών!

14
Χρόνια πολλά στο  
Σταύρο και τη Σταυρούλα. 
Πάρε οπωσδήποτε 
βασιλικό από την 
εκκλησία για το τέλειο 
προζύμι.

17
Αγίας Σοφίας, Πίστης, 
Αγάπης & Ελπίδας. 
Φτιάξε ένα εύκολο γλυκό 
ψυγείου για να τις 
τιμήσεις.

16
Ημέρα Σταφιδόψωμου 
Δοκίμασέ το!

18
Πώς φτιάχνουμε 
μούστο και 
πετιμέζι 
βήμα-βήμα!
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25
Ξεκίνα να φουρνίζεις 
τυροπιτάκια, και θα έχεις 
κολατσιό για όλη τη 
βδομάδα!

Τα μήλα άρχισαν να 
κατακλύζουν τους πάγκους 
πιο φρέσκα από ποτέ, 
ευκαιρία για αρωματικές 
μηλόπιτες! 

2420
Τα πρωτοβρόχια είναι εδώ. 
Φρόντισε να αποξηράνεις τα 
μυρωδικά σου
για να έχεις 
το χειμώνα.

23
Φθινοπωρινή ισημερία 
σήμερα. Βγες για έναν 
περίπατο τώρα που ο 
καιρός έχει δροσίσει και 
απόλαυσε τα χρώματα 
του φθινοπώρου! 🍃

22
Περίσσεψε ψωμί; Μην το 
πετάς! 
Δες ιδέες για το πώς να το 
συντηρήσεις & αξιοποιήσεις!

19
Ξέρεις ότι μαγειρεύοντας 
διπλάσια ποσότητα κιμά, θα 
έχεις μισό κόπο;
Δες πώς θα το καταφέρεις 
ΕΔΩ!

21
Αν θες να οργανωθείς, δες 
συμβουλές αποθήκευσης 
που θα σου φανούν 
χρήσιμες! 💡

6
Για μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού κ.α. χρειάζονται 
αποστειρωμένα βάζα. 
Δες πώς να τα 
αποστειρώσεις βήμα-βήμα!

8
Ζήτω η κατάψυξη! 
Αφού κάνεις την 
απαραίτητη απόψυξη δες 
πώς να προετοιμάσεις τα 
τρόφιμα για να μπουν 
στην κατάψυξη.

9
Μαγείρεψε με φρέσκες 
χάντρες όσο είναι ακόμα 
στην εποχή τους.

10
Μιαν ανάσα πριν 
χτυπήσει το κουδούνι και 
εδώ θα βρεις 10 νόστιμες 
ιδέες για πίτες για το 
κολατσιό του σπλάχνου 
σου. 
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5
Ξεκίνα την εβδομάδα 
νόστιμα φτιάχνοντας 
χοιρινό λεμονάτο 
κατσαρόλας!

Βγήκε το φρέσκο φιστίκι 
Αιγίνης! Γιόρτασέ το 
φτιάχνοντας μια γλυκιά ή 
αλμυρή λιχουδιά.

Βγήκε το φρέσκο
φιστίκι Αιγίνης! 
Γιόρτασέ το φτιάχνοντας μια 
γλυκιά ή αλμυρή λιχουδιά.

2 3
Μουσταλευριά έφτιαξες; 
Πάρε μούστο από τη 
λαϊκή και δοκίμασέ τη. 
Είναι τέλεια!

11
Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος 
Ευφρόσυνος-Προστάτης 
Μαγείρων
Χρόνια μας πολλά λοιπόν! 
🎉 

4
Τα δαμάσκηνα είναι της 
εποχής. Προτιμάς 
μαρμελάδα ή κέικ;;

1
Καλό μήνα! 🍇🍎🌽
Δες τα εποχιακά υλικά του 
Σεπτέμβρη & τι μπορείς 
να μαγειρέψεις με αυτά!

Είναι η εποχή της 
Κορινθιακής σταφίδας. Δες 
σε πόσες συνταγές μπορείς 
να την προσθέσεις!

7

27
Αν έχεις σταφυλάκι, 
δοκίμασε να φτιάξεις 
αλμυρά πιάτα με αυτό & 
πες μας τις εντυπώσεις 
σου!

26
Θα μαγειρέψεις κοτόπουλο; 
Φτιάξε πρώτα ζωμό και δες 
πώς μπορείς να τον 
αποθηκεύσεις και να τον 
αξιοποιήσεις.

28
Μάθε πώς να 
αποθηκεύσεις εύκολα 
παναρισμένα ή μη 
τρόφιμα στην κατάψυξη.

29
Ημέρα biscotti - τα γλυκά 
παξιμαδάκια 
που 
αγαπάμε.

30
Μανιτάρια κρασάτα, ένα 
νόστιμο μεζεδάκι για να 
κλείσει ο μήνας! 🍄
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