
12
Πρωινό αβοκάντο;

13
Για να ξεκινήσει καλά η 
εβδομάδα, φτιάξε 
κοτόπουλο αλα κρεμ!
Συνόδεψέ το με ό,τι σου 
αρέσει!

15
Ημέρα που κανείς δεν 
τρώει μόνος του! Φτιάξε 
γαλακτομπούρεκο με 
μπόλικο σιρόπι & κάλεσε 
κόσμο να γονατίσετε το 
ταψί!!!

14 17
Σε αυτό το Cookbook, 
βρες οικονομικές 
συνταγές, μέχρι 2 ευρώ 
ανά άτομο 😮. 
Μην ξεχάσεις να το 
ακολουθήσεις!

16
Σήμερα τσικνίζουμε
Δες συνταγές για τα ψητά 
της Τσικνοπέμπτης καθώς 
και για τα παρελκόμενα!
Και εδώ μαρινάδες για να 
γίνει το κρέας σούπερ 
μαλακό!

18
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26
Για να ξεκινήσει γλυκά η 
νηστεία, προετοιμάσου 
με χαλβά 
σιμιγδαλένιο!

27
Καθαρά Δευτέρα και ένα 
χταποδάκι ξιδάτο 
επιβάλλεται, να κάνει 
παρέα με τα υπόλοιπα 
σαρακοστιανά! 

28
Ημέρα σουφλέ 
σοκολάτας. 
Τι, έτσι θα την 
αφήσουμε να 
περάσει;;;

19
Ψυχοσάββατο σήμερα, 
θυμήσου όσους αγαπάς κι 
έχουν φύγει από τη ζωή. 
Η παράδοση προστάζει 
κόλυβα.

25
Έλα να φτιάξουμε 
αποκριάτικες μάσκες, 
βρώσιμες φυσικά, και να 
μπούμε σε αποκριάτικο 
κλίμα 🤡!

24
Πάρε ιδέες & δοκίμασε να 
διαφορετική συνταγή με 
μπρόκολο 🥦.
 Τι λες για μπιφτεκάκια;

20
Μια σουπίτσα 
επιβάλλεται!
Δες συνταγές για 
μανιταρόσουπα 🍄 
& στείλε μας ένα 
χουχουλιάρικο cooksnap!

23
Λαχταριστές τυροπιτούλες 
που κανείς δεν 
μπορεί να 
αντισταθεί!

22
💡 Αν σε ενοχλεί η 
σπιρτάδα που έχουν τα 
πράσα… δες πώς μπορεί 
να φύγει!

21
Διανύουμε την εβδομάδα 
της Τυρινής, ε μια 
γαλατόπιτα 
πρέπει να την 
φτιάξεις!

5
Σήμερα ξεκινά το Τριώδιο. 
Εσύ σκέφτηκες τι θα 
ντυθείς;;;

3 4
Έχεις καροτάκια; 🥕🥕
Δοκίμασε οπωσδήποτε 
carrot cake, ιδανικό για 
σνακ ή γλυκό!

2
Ημέρα κρέπας σήμερα!
Φτιάξε αυτή την 
πανεύκολη & γρήγορη 
κρέπα του φοιτητή κι 
ακολούθησέ μας στο 
TikTok!

1
Καλό μήνα 💘
Δες τα νέα Premium 
κουπόνια γι’αυτό το μήνα! 
Αν δεν είσαι ήδη μέλος 
μπορείς να το δοκιμάσεις 
για 1 μήνα δωρεάν!

116
Αν έχεις ήδη αγοράσει 
air fryer και αναζητάς 
συνταγές, δες ΕΔΩ τι 
μπορείς να φτιάξεις!

8
Αν δε νιώθεις στα 
καλύτερά σου, χρειάζεσαι 
κάτι ζεστό και θρεπτικό να 
σε τονώσει. Δοκίμασε κάτι 
για το κρυολόγημα!

9
Εσύ γνωρίζεις το νόστιμο 
έθιμο της περπατόπιτας;;

10
Παρασκευούλα, 
δοκίμασε μια κοσμο- 
γυρισμένη 
συνταγή με 
λάχανο!

7
Πώς διπλώνουμε τη 
μαρέγκα;;
Δες τη διαδικασία βήμα-
βήμα & δοκίμασέ το! ✌

Συνταγές γλυκές & 
αλμυρές με 3 μόνο υλικά!
Ποια θα δοκιμάσεις; Στείλε 
cooksnap με εντυπώσεις!

Ένα σούπερ πρωινό με 
αβοκάντο θα σου φτιάξει 
τη διάθεση & 
θα σου δώσει 
ενέργεια!

Η μέρα το σηκώνει το 
γλυκάκι της, φτιάξε μια 
ζουμερή πορτοκαλόπιτα 
τώρα που τα πορτοκάλια 
🍊 είναι στα καλύτερά 
τους!

Έχεις δοκιμάσει 
μακαρονόπιτα χωρίς 
φύλλο; 
Ήρθε η 
ώρα της!

Όποιον κι αν αγαπάς, 
δείξτου το σήμερα λίγο 
πιο πολύ με μια 
αγαπησιάρικη 
συνταγή!
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