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Ισλί. Ένα χριστουγεννιάτικο 
γλυκάκι που έρχεται από τη 
Μ.Ασία! Εσύ το 
έχεις δοκιμάσει 
ποτέ;
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Σήμερα είναι Παγκόσμια 
Ημέρα Διαβήτη.
Ενημερώσου & δες σχετικές 
συνταγές εδώ.

14 15 16
Γεύσου την πολυτέλεια του 
σπιτικού ψωμιού με μια 
φουρνιά αφράτα ψωμάκια!

17 18 19 20
Φτιάχνεις κάποια συνταγή 
και χρειάζεσαι στεγνή 
ψίχα κολοκύθας; Δες & 
δοκίμασε αυτό το κολπάκι! 

Στολίδια από φλούδα 
πορτοκαλιού!
#Μηντοπετάς και φτιάξε 
όμορφα στολίδια για το 
δέντρο σου!

Ήξερες ότι το μπρόκολο 
🥦 ταιριάζει πολύ με 
ζυμαρικά;
Δοκίμασέ το!

Παντζαροσαλάτα με 
καρύδι, ένας υπέροχος 
συνδυασμός.
Μια δοκιμή 
θα σε πείσει!

Παγκόσμια Ημέρα για τα 
δικαιώματα του Παιδιού.
Όλα τα παιδιά έχουν το 
δικαίωμα σε επαρκές και 
σπιτικό φαγητό. Βρες 
συνταγές εδώ.

Αν έχεις κολοκύθα, φτιάξε 
οπωσδήποτε γλυκιά 
κολοκυθόπιτα & θα μας 
θυμηθείς!

Χρόνια πολλά στις 
Κατερινούλες!
Χταποδάκι με κοφτό 
μακαρονάκι, νηστίσιμο και 
υπέροχο!

Ήξερες ότι σήμερα είναι 
Παγκόσμια Ημέρα Άντρα;
Ας τη γιορτάσουμε με το 
αγαπημένο παστίτσιο!

Δοκίμασε ένα διαφορετικό 
συνοδευτικό για τα πιάτα 
σου, όπως ο πουρές 
γλυκοπατάτας. Σίγουρα 
θα σε εκπλήξει ευχάριστα!

Αυτή η εποχή είναι 
κατάλληλη για σουπίτσες, 
φτιάξε σουπίτσα με 
μοσχάρι, γεμάτη 
θαλπωρή!

Χρόνια πολλά στη Μαίρη, 
τη Δέσποινα, το Μάριο με 
ένα γαλακτομπούρεκο 
που μόλις έβγαλες από το 
φούρνο!

Κλείσε νόστιμα το μήνα με 
φρικασέ, δες όλες τις 
εκδοχές εδώ & φτιάξε 
όποια σου αρέσει!

Ημέρα σοκολάτας 
σήμερα! Τη γιορτάζουμε 
όπως πρέπει με ένα 
καυτό σουφλέ σοκολάτας!

Φύλαξε κιμά στην 
κατάψυξη, κάνοντας αυτό 
το κολπάκι για να 
ξεπαγώνει γρήγορα! 
Πες μας τις εντυπώσεις 
σου με ένα σχόλιο.
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Σήμερα φτιάξε πρασόρυζο, 
αγαπημένο λαδερό της 
εποχής!
Κι αν σου περισσέψουν 
πράσα, φύλαξέ τα στην 
κατάψυξη, δες εδώ πώς.

9
Αναρωτιέσαι τι να 
μαγειρέψεις;;; Κατέβασε την 
εφαρμογή μας & πήγαινε 
στην καρτέλα “Έμπνευση” 
👉 Διάλεξε 2 υλικά που έχεις 
στο ψυγείο σου & πάρε 
ιδέες!

10 11
Γρήγορα, μια σοκολατόπιτα 
για το Μιχάλη, το Σταμάτη ή 
την Αγγελική σου!

8
Αν αναζητάς μια γρήγορη 
συνταγή με λίγα υλικά, 
φτιάξε πεντανόστιμη 
μανιταρόσουπα βελουτέ!
🍄🍄🍄

7
Ημέρα κοτόσουπας! Διάλεξε 
την αγαπημένη σου εκδοχή 
και απόλαυσέ την! 
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Καλό μήνα! Ημέρα 
Αυστηρής Χορτοφαγίας. 
Γιόρτασέ τη με 
vegan burger 😋.

1
Ποια είναι τα καλούδια του 
Νοέμβρη; Ανακάλυψε όλα τα 
εποχιακά υλικά & τι να 
φτιάξεις με αυτά!
🍊🥦🍠🍎

2
Αν έχεις λωτούς στην 
κατοχή σου, δοκίμασε μια 
γλυκιά ή αλμυρή συνταγή & 
στείλε το cooksnap σου!

3
Δες πώς να φτιάξεις τέλειο 
συκώτι στο φούρνο!

4
Απόψε η βραδιά έχει ταινία! 
Ετοίμασε σπιτικά τσιπς για 
να τσιμπολογάς & απόλαυσέ 
την!

5
Πήρες χορταράκια από τη 
λαϊκή; Τι καλύτερο από μια 
χορτόπιτα με ή χωρίς φύλλο!

6
Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

13
Αν αγαπάς τη μυρωδιά της 
κανέλας & θέλεις το σπίτι 
να μυρίσει φθινόπωρο 
δοκίμασε υπέροχα ρολά 
κανέλας!

Από τα πιο υπέροχα 
γλυκά του κουταλιού είναι 
το κυδώνι! Δες εδώ πώς 
να το φτιάξεις και έτσι θα 
το απολαμβάνεις όλο το 
χρόνο!
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