
24
Υπέροχα vegan cookies 
για να δοκιμάσεις! 🍪

23
Δες τα εποχιακά υλικά του 
μήνα & ιδέες με αυτά!

17
Χρόνια πολλά στον 
Αντώνη & 
την Αντωνία, 
κερνάμε μιλφέιγ!

16
Παγκόσμια ημέρα 
καυτερού και πικάντικου 
φαγητού. Να θυμάσαι ότι 
η δίψα σβήνει με γάλα (ή 
γιαούρτι) και όχι με νερό!
🥛
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9
Μια χορτόσουπα γεμάτη 
βιταμίνες θα ξεπλύνει 
τις… αμαρτίες των 
προηγούμενων 
ημερών! 😇

10
Ο Ιανουάριος είναι 
αφιερωμένος στο 
βιγκανισμό (αυστηρή 
χορτοφαγία). 
Δοκίμασε vegan υπέροχες 
συνταγές! 

1
Καλή Πρωτοχρονιά! 
Μήπως
κέρδισες 
το φλουρί; 

2
Σήμερα είναι ευκαιρία να 
μεταμορφώσεις στην 
κατσαρόλα ό,τι έχει 
περισσέψει από το 
ρεβεγιόν. 

3
Έμεινε βασιλόπιτα; Δες 
πώς να την αξιοποιήσεις!

6
Χρόνια πολλά στον Φώτη 
τη Φανή, τη Φωτεινή, Θεία 
Φώτιση σε όλο τον κόσμο. 
🕊

7
Χρόνια πολλά στον 
Ιωάννη, την Ιωάννα, τον 
Πρόδρομο και τον 
Ιορδάνη. Φτιάξτε γλυκάκι 
με τα μελομακάρονα που 
έμειναν.

8
Κολατσιό ετοίμασες;; 
Φτιάξε μια γρήγορη 
τυρόπιτα στην τοστιέρα & 
στείλε ένα cooksnap!

5
Παραμονή των Φώτων και 
η παράδοση επιτάσσει 
ξεροτήγανα ή 
λουκουμάδες. 

4
Δες τα νέα Premium 
κουπόνια γι’αυτό το μήνα!

12
Ακολούθησε αυτό το 
Cookbook με ελαφριές 
συνταγές ιδανικές για 
βραδινό! 

13
Αν έχεις αρκετά 
πορτοκάλια 🍊 μην 
παραλείψεις να φτιάξεις 
γλυκό του κουταλιού!

15
Ημέρα bagels και θα σου 
πρότεινα να δοκιμάσεις τα 
αφράτα αυτά ψωμάκια. 
Μπορείς να τα γεμίσεις με 
ό,τι θες! 🥯

14
Σου αρέσει το διάβασμα;
Δες τις κατάλληλες 
συνταγές που θα 
σου κρατήσουν 
συντροφιά!

11
Δυσκολεύεσαι να 
προσαρμόσεις τη 
λαδόκολλα στο ταψί σου;
Αυτή η συμβουλή είναι ό,τι 
χρειάζεσαι!

27
Παγκόσμια Ημέρα 
Άντλησης Μητρικού 
γάλακτος. Αυτό το άρθρο 
θα ενδιαφέρει σίγουρα τις 
μωρομάνες! 🍼

26
Έχεις δοκιμάσει χοιρινό με 
λάχανο; Φαγητάκι ιδανικό 
για 
τις κρύες 
μέρες!

25
Εδώ θα βρεις συνταγές 
για κρυολόγημα ιδανικές 
για αρρωστούληδες, για 
να γίνουν γρήγορα 
περδίκι!

28
Σαββατόβραδο με σπιτικό 
κινέζικο! Spring rolls, 
τηγανητό ρύζι, γλυκόξινο 
κοτόπουλο και άλλα 
πολλά για να διαλέξεις!

29
Είτε έχεις καλεσμένους 
σήμερα είτε όχι, ένα 
σουφλέ ζυμαρικών είναι 
παντός καιρού!30

Των Τριών Ιεραρχών 
φτιάχνουμε μικρούς 
άρτους που μοιράζονται 
μετά τη λειτουργία. 

Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

21
Παγκόσμια Ημέρα 
Αγκαλιάς. Δείξε την αγάπη 
σου στην οικογένεια, σε 
φίλους, συναδέλφους 
αδιακρίτως! 🤗

22
Κολπάκι για να ψήνεις 
ομοιόμορφα την πίτσα !
Ε, τι; Δεν θα το 
δοκιμάσεις; Διάλεξε 
συνταγή & περιμένουμε 
εντυπώσεις!

20
Όσο το μανταρινάκι είναι 
στην εποχή του, ένα κέικ 
μανταρίνι φουλ αρωματικό 
επιβάλλεται!

19
Μήπως σε νευριάζει όταν 
κολλάει το μέλι στο 
κουτάλι; Η λύση είναι τόσο 
απλή και θα τη βρεις ΕΔΩ!

18
Τις ευχές μας στον 
Θανάση και την 
Αθανασία! Αλμυρό 
κέρασμα για σήμερα, 
λαχταριστά πιροσκί.

31
Ας υποδεχτούμε γλυκά 
τον Φλεβάρη με ζουμερή 
πορτοκαλόπιτα!
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