
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

27
Το αβοκάντο 🥑 έχει 
πολλά ωφέλιμα 
συστατικά. Φτιάξε ένα 
γουακαμόλε και κάνε 
βούτες!

26
Σήμερα δε μαγειρεύουμε, 
εκμεταλλευόμαστε τα 
περισσεύματα της 
χτεσινής γιορτής 💪.

28
Αν περιμένεις παρέα, 
φτιάξε ένα πλατώ & άνοιξε 
ένα καλό κόκκινο κρασί! 
Τόσο απλά!

29
Φτιάξε χιονανθρωπάκια 
αλμυρά ή γλυκά για το 
γιορτινό τραπέζι!

30
 Ετοίμασε τη βασιλόπιτα 
για αύριο. Κέικ, τσουρέκι, 
κρουασάν, ΕΔΩ θα βρεις 
βασιλόπιτες για όλα τα 
γούστα. 
Μην ξεχάσεις το φλουρί! 

31
Ξεφορτώσου κάθε κακή 
σκέψη & ετοιμάσου να 
υποδεχτείς το νέο χρόνο 
με καθαρή καρδιά 3,2,1, 
🥂 Καλή χρονιά!

25
Καλά Χριστούγεννα 🎄🎄
Χριστουγεννιάτικο κορμό 
έφτιαξες;;

24
🍷 Ένα ποτήρι ζεστό 
κρασί με μπαχαρικά που 
μοσχοβολάνε είναι ό,τι 
πρέπει για την παραμονή 
των Χριστουγέννων! Στην 
υγειά μας!

20
Για μια ξεχωριστή νότα 
στο τραπέζι σου φτιάξε 
ένα χριστουγεννιάτικο 
μπισκοτόσπιτο!

23
Βάλε ένα δεντράκι στο 
γιορτινό σου τραπέζι, 
πάρε ιδέες από εδώ!

22
Σήμερα φτιάχνουμε 
Χριστόψωμο, τιμώντας το 
έθιμο των Χριστουγέννων!

19
Γίνε μέλος Premium & 
ανακάλυψε τις πιο 
δοκιμασμένες 
χριστουγεννιάτικες 
συνταγές 😮.

21
Πάρε ιδέες για 
χριστουγεννιάτικα 
ορεκτικά που καλύπτουν 
όλα τα γούστα!

11
Κάνε ξεχωριστό αυτό το 
Κυριακάτικο πρωινό 
με τηγανίτες, 
γλυκές ή 
αλμυρές!

6
40 γιορτινές συνταγές για 
να κάνεις θραύση!
Ακολούθησέ αυτό το 
Cookbook για να μην τις 
χάσεις!!

8
Για να τιμήσεις την ημέρα 
των brownies, δες εύκολες 
συνταγές & στείλε 
cooksnap σε όποιο 
δοκιμάσεις!

9
💡 Μια νηστίσιμη 
πατατοσαλάτα για εσένα 
που δεν έχεις χρόνο!

10
Για τους νηστεύοντες 
σήμερα επιτρέπεται το 
ψάρι. Φτιάξε μια 
μπουγιαμπέσα να 
τονωθείς! 🐟

5
Σήμερα φτιάξε ένα 
comfort food, όπως 
η αγαπημένη 
τραχανόσουπα για να 
ξεκινήσει χουχουλιάρικα η 
εβδομάδα!

2 3
Μήπως είναι η στιγμή να 
μυρίσει το σπίτι 
μελομακάρονα & 
κουραμπιέδες;;
Διάλεξε συνταγή 
& βουρ!

4
Μερικά πολύχρωμα 
φωτάκια δίνουν γιορτινή 
όψη στο σπίτι, ακόμα κι 
αν δεν κάνεις άλλο 
στολισμό! 

Εδώ όλα τα εποχιακά 
υλικά του Δεκέμβρη.
Βρες ιδέες & μαγείρεψε με 
αυτά! 🍊🥦🫒🍠

1
 Καλό μήνα!!!
Ανακάλυψε τα νέα 
κουπόνια στην υπηρεσία 
Premium. Σε περιμένουν 
πολλές εκπλήξεις!

7
Για να έχεις ανά πάσα 
στιγμή ρόδια, φύλαξέ τα 
στην κατάψυξη. Δες εδώ 
πώς.

12
Χειμωνιάτικο και 
νηστίσιμο φαγητό, 
κουνουπίδι γιαχνί! 
Τιπ: Βάλε ένα ξυλάκι 
κανέλα & απογείωσέ το!

13
Φτιάξε τα δικά σου 
νόστιμα δώρα για να 
χαρίσεις σε 
φίλους & 
οικογένεια!

15
Ήρθε η ώρα να σκεφτείς 
το γιορτινό μενού! 
Φτιάξε ένα Cookbook & 
συνεργάσου με την 
οικογένεια ώστε να 
επιλέξετε μαζί τις 
συνταγές!

14
Ετοίμασε το αγαπημένο 
σου ζεστό ρόφημα ☕
& απόλαυσε το κάτω 
από το λαμπερό 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο!

17
🍪 Η τέλεια μέρα για να 
ψήσεις χριστουγεννιάτικα 
μπισκότα! Εδώ θα βρεις 
πολλές διαφορετικές ιδέες 
και συνταγές.

16
Χριστουγεννιάτικα 
σοκολατάκια, για κέρασμα 
ή για λιγούρες!
Τόσο εύκολα που μπορείς 
να τα φτιάξεις παρέα με τα 
παιδιά!

18
Απόψε έχει τελικό 
μουντιάλ ⚽⚽⚽
Ετοίμασε εύκολα μεζεδάκια 
με τορτίγιες & στείλε ένα 
λαχταριστό cooksnap!
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