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Λαχανοσαλάτα

Μοσχάρι κοκκινιστό με
Cous Cous

Μπουφές

Γεμιστά

-

Μαρουλοσαλάτα

Μαρουλοσαλάτα

Λαχανοσαλάτα

Κοτόπουλο φούρνου
με πατάτες και καρότα

Μακαρόνια με
κόκκινη σάλτσα

Λαχανοσαλάτα

Τουρσί

Σαλάτα

Γλώσσες φούρνου
με ρύζι

Ρεβύθια Σούπα

Μεσημεριανό
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Μαρουλοσαλάτα
με αυγά

Μπαγγέτα με μαγιονέζα
και καπνιστό σολωμό

Ρυζόγαλο

Τοστ με τυρί

Βραδυνό

Πρωινό

Τσάι
&
Τσουρέκι

Με Παρέα

Σουβλάκι
τοματίνια με
αγγουράκι

Ποπ Κορν

Σνακ

Δ ω ρ ε ά ν Ε β δ ο μ α δ ι α ί ο Π λά ν ο

ΥΛΙΚΑ
Γαλακτοκομικά
+Γάλα 3,5% 1 lt
+Φέτα 200gr
+Φέτες τυρί (16)
~Μαγιονέζα
~Αυγά (16)

Λαχανικά
Μαιντανός ( 1 μάτσο)
Σκόρδο (3 σκελίδες)
Λεμόνι (1)
Πατάτες (8 μέτριες)
Καρότα (5 μεγάλα)
Κίτρινα Κρεμμύδια (2)
Τομάτες Μεγάλες (4)
Πιπεριές Μεγάλες (4)
Κολοκυθάκια (2 μέτρια)
*Μαρούλια (4 τεμ.)
*Λευκό Λάχανο (1 τεμ.)
*Κόκκινο Λάχανο (1 τεμ.)
*Τοματίνια (500 gr)
~ Μανιτάρια (250gr)

Κρέας / Ψάρι
Ολόκληρο Κοτόπουλο (1)
Μοσχάρι (600gr)
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Υλικά
Κατεψυγμένα
Γλώσσες 800gr

Διάφορα

Τυποποιημένα
Τριμμένες Τομάτες (1 lt)
Ελαιόλαδο(1 lt)
Ρεβύθια (500gr)
Baking Soda (1T)
∆άφνη (1)
Μέλι (2 T)
Μουστάρδα Σκόνη (1T)
Τοματοπελτές (1T)
Κρόκος Κωζάνης (3 κλωστές)
Καννέλα Ξύλο (1)
Ζάχαρη (1 T)
Μπαχάρι (3 κόκκους)
Cous Cous (4/3 της κούπας)
Ζυμαρικά (350gr)
Αποξ. Βασιλικός (1 T)
Ρύζι Καρολίνα (180 gr)
Αλάτι
Πιπέρι
Φέτες ψωμί (32)
Μπαγκέτα (2 τεμ)
Καπνιστό Σολωμό(200gr)
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Ρυζόγαλο
ARAT

Οδηγίες
Σε ένα κατσαρολάκι ζεστένετe νερό μέχρι να βράσει. Προσθέστε αλάτι κι
όταν αρχίζει να βράζει το νερό προσθέστε το ρύζι.
Μόλις το ρύζι μαλακώσει προσθέστε 3 κούπες γάλα και την ζάχαρη.
Μειώστε την ένταση της εστίας στο μέτριο και αφήστε να βράσει για 10-15
λεπτά ανακατεύοντας που και που.
Παράλληλα σε ένα άλλο μικρό κατσαρολάκι ή μεγάλο μπρίκι ζεστάνετε το
υπόλοιπο γάλα. Όταν δείτε ότι αρχίζει να αχνίζει προσθέστε την βανίλια
και το κορν φλάουρ. Ανακατέψτε. Όταν αρχίζει να πήζει προσθέστε το στο
ρύζι και ανακατέψτε μέχρι να το μίγμα να αρχίζει να πήζει.
Σερβίρετε σε μπωλ.

Υλικά
4 κούπες γάλα (1 litre)
½ κούπα ρύζι Καρολίνα
1 κούπα ζάχαρη
1 κ.γ. βανίλια
2 κ.γ. κορν φλαουρ
Καννέλα

Λίγα Λόγια
Το ρυζόγαλο σερβίρεται ζεστό και κρύο για πρωινό ή σνακ.
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Τοστ με τυρί

R 3 0’

Ζεστάνετε την τοστιέρα. Βουτυρώστε την εσωτερική πλευρά μιας φέτας
ψωμιού. Βάλτε το τυρί και καλύψτε με την άλλη φέτα ψωμιού.
Ψήστε για 2-3 λεπτά.

Υλικά
2 φέτες ψωμί
1.5 φέτα τυρί
10gr βούτυρο

Λίγα Λόγια
Κάποιοι προτιμούν να αλείφουν το ψωμί τους στην εξωτερική πλευρά.
Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε και μία φέτα αλλαντικό για να
αυξήσετε την πρωτείνη.
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Μπαγγέτα με μαγιονέζα & καπ.Σολωμό
R 3 0’

Οδηγίες
Κόψτε το φραντζολάκι στην μέση κατά μήκος. Απλώστε την μαγιονέζα και
προσθέστε τον σολωμό. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και φρέσκο
άνιθο.
Κόψτε το φραντζολάκι κατά μήκος και απολαύστε.

Υλικά
1 μπαγγέτα
100gr καπνιστός σολωμός
4 κ.γ. μαγιονέζα
Φρέσκος άνιθος (προαιρετικό)

Λίγα Λόγια
Αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε περισσότερα σάντουιτς και να τα
φυλάξετε στο ψυγείο. Στην συντήρηση θα κρατήσουν έως τρεις μέρες.
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Μαρουλοσαλάτα με αυγά
R 3 0’

Οδηγίες
Τοποθετήστε τα αυγά σε ένα μικρό κατσαρολάκι και σκεπάστε τα με νερό.
Το νερό να καλύπτει τα αυγά κατά 2 πόντους. Βράστε τα αυγά για 1 λεπτό,
αποσύρετε από την φωτιά και αφήστε τα σκεπασμένα για 9 λεπτά. Μόλις
περάσουν αδειάστε το νερό και γεμίστε το κατσαρολάκι με κρύο.

Υλικά

Εν τω μεταξύ κόψτε και πλύντε το μαρούλι και τα υπόλοιπα λαχανικά.
Στεγνώστε τα και μοιράστε τα σε δύο μπωλ. Σε ένα μικρό βαζάκι
τοποθετήστε όλα τα υλικά για το dressing και ανακινήστε καλά.
Ξεφλουδίστε, κόψτε τα αυγά και προσθέστε τα στις σαλάτες σας.
Περιχύστε με αυτό την σαλάτα σας και απολαύστε.

Σαλάτα
1 μαρούλι
3 κρεμμυδάκια ή1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι
4 αυγά
2 κόκκινες πιππεριές
2 αγγουράκια
120gr χαλούμι

Λίγα Λόγια

Dressing
6 Κ.Σ. Ελαιόλαδο
Αλατοπίπερο
2 Κ.Σ. Μηλόξυδο
1 Κ.Σ. Χυμό Λεμόνι

Αν θέλετε να πακετάρετε τις σαλάτες σας για ένα έτοιμο βραδυνό είναι
καλύτερα να αποθηκεύσετε το dressing ξεχωριστά, διαφορετικά μπορεί η
σαλάτα να μαραθεί.
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Ρεβύθια Σούπα
ARAT

Οδηγίες
Μουσκέψτε τα ρεβύθια για 12 ώρες σε νερό με μαγειρική σόδα. Στραγγίξτε
και ξεβγάλτε τα. Τοποθετείστε τα ρεβύθια σε μία χύτρα ταχύτητος και
γεμίστε την με 1.5 λίτρα νερό. Βράστε τα και ξαφρίστε τα. Προσθέστε το
ελαιόλαδο, τα καρότα, το κρεμμύδι και την δάφνη,

Υλικά
500gr ρεβύθια ξερά
1Κ.Σ. Baking Soda
1 Λεμόνι
2/3 κούπα ελαιόλαδο
1 φύλλο δάφνης
1.5 lt νερό

Λίγα Λόγια
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο μαιντανό αν δεν έχετε
φρέσκο.
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Γλώσσες Φούρνου
R 3 0’

Οδηγίες
Βάλτε τις γλώσσες σε ένα ταψί κι αλατοπιπερώστε. Τρίψτε το σκόρδο από
πάνω. Απλώστε πάνω στις γλώσσες τις τομάτες και τον ψιλοκομμένο
μαιντανό. Περιχύστε το ελαιόλαδο και προσθέστε το νερό. Ψήστε στους
180 C για 20 λεπτά

Υλικά
800 gr φιλέτα γλώσσες, ξεπαγωμένες
4 Κ.Σ. τριμμένη τομάτα
1 σκελίδα σκόρδο
2 Κ.Σ. ψιλοκομμένο μαιντανό
2 Κ.Σ. ελαιόλαδο
⅛ της κούπας νερό
Αλατοπίππερο

Λίγα Λόγια
Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο μαιντανό.
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Ψητό κοτόπουλο με πατάτες και καρότα
POT M

Οδηγίες
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200C.
Καθαρίστε και πλύνετε το κοτόπουλο. Τοποθετήστε το σε μία γάστρα ή ένα
ταψί. Σε ένα μικρό μπωλ ανακατέψτε τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το
αλατοπίπερο και το μέλι. Απλώστε το μίγμα πάνω και μέσα στο κοτόπουλο
καθώς και κάτω από την πέτσα.
Με καθαρά χέρια πλύντε, ξεφλουδίστε και κόψτε τις πατάτες και τα
καρότα σε σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Προσθέστε τα στο ταψί μαζί με το νερό.
Τα λαχανικά θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον κατά 3 εκατοστά.
Σκεπάστε και ψήστε για 40 min. Αν δεν έχετε γάστρα, σκεπάστε το
κοτόπουλο με αλουμινόχαρτο.
Όταν περάσουν τα 40 min ξεσκεπάστε και ψήστε το κοτόπουλο για ακόμη
10 min. Ελέγξτε αν ψήθηκε και αφήστε το ξεκουραστεί για 10 min πριν το
κόψετε.

Υλικά
1 ολόκληρο κοτόπουλο ~2 kg
2 μεγάλα καρότα
4 μέτριες πατάτες
χυμό από ένα λεμόνι
Αλατοπίπερο
1 Κ.Σ. Μέλι

Λίγα λόγια
Το να ξεκουράσετε το κοτόπουλο είναι προαιρετικό αλλά το κάνει πιο
ζουμερό. Όλοι οι φούρνοι διαφορετικοί μεταξύ τους οπότε δοκιμάστε αν
το κοτόπουλο έχει ψηθεί.
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Μοσχάρι Κοκκινιστό με cous cous
URE CO

Οδηγίες
Πλύντε και κόψτε το κρέας σε μικρά κομμάτια. Χρησιμοποιώντας χαρτί
κουζίνας στεγνώστε το κρέας και προσέξτε μην κολλήσουν μικρά
κομμάτια πάνω του. Σοτάρετέ το για 2-3 λεπτά. Προσθέστε τον
τοματοπελτέ και τις τις τριμμένες τομάτες. Ανακατέψτε. Προσθέστε νερό
κι αφήστε το να βράσει. Κλέιστε το καπάκι της χύτρας και μαγειρέψτε για
25 λεπτά στην βαθμίδα 2. Αφήστε την βαλβίδα να κατέβει μόνη της ή
προσθέστε 5 λεπτά στον συνολικό χρόνο και αποσυμπιέστε χειροκίνητα.
Ενώ μαγειρεύτε το κρέας ξεκινήστε το Cous Cous. Σε μία μικρή κατσαρόλα
βράστε 500 ml νερό. Προσθέστε το αλάτι και το Cous Cous. Βράστε το για
1 λεπτό και κατεβάστε το από την φωτιά. Σκεπάστε την κατσαρόλα για 6-8
λεπτά ανακατεύοντας 2-3 φορές με ένα πιρούνι. Αφαιρέστε το καπάκι και
προσθέστε το βούτυρο. Σερβίρετε ζεστό.

Υλικά

Λίγα Λόγια

750gr Μοσχάρι
4 Κ.Σ. Ελαιόλαδο
1 Κ.Σ. Τοματοπελτέ
250gr τριμμένες τομάτες
125ml Νερό
3 κλωστές κρόκο Κωζάνης
3 κόκκους μπαχάρι
1 ξύλο κανέλλας
1/2 κ.γ. ζάχαρη

Μπορείτε να καταψύξετε το κρέας για έως και 3 μήνες.
Σοτάρω: Τσιγαρίζω ή μαγειρεύω το κρέας σε πολύ δυνατή φωτιά.
Συνήθως κολλάει και ξεκολλάει μόλις μαγειρευτεί.

1 κούπα Cous Cous
1 Κ.Σ. βούτυρο
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Ζυμαρικά με κόκκινη σάλτσα
R 3 0’

Οδηγίες

Υλικά
350gr ζυμαρικά
1 μικρό κίτρινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 Κ.Σ. τοματοπελτέ
250 ml τριμμένη τομάτα
2 Κ.Σ. ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
1 Κ.Σ. ξερό βασιλικό

Σε μία μικρή κατσαρόλα βάλτε 1 Κ.Σ. ελαιόλαδο και όταν ζεσταθεί
προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σοτάρετε σε μέτρια φωτιά για 2-3
λεπτά και προσθέστε το σκόρδο. Ανακατέψτε και αφήστε για 1 λεπτό.
Προσθέστε τον τοματοπελτέ και ανακατέψτε. Προσθέστε τις τριμμένες
τομάτες, την ζάχαρη, το αλατοπίπερο και τον βασιλικό. Ανακατέψτε καλά
και αφήστε την σάλτσα να σιγοβράζει σε χαμηλή φωτιά για 15-20 λεπτά
ανακατεύοντας που και που. Παράλληλα με την σάλτσα μαγειρέψτε τα
ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες βρασμού. Όταν είναι έτοιμα, σουρώστε
τα και ρίξτε τα πίσω στην ζεστή κατσαρόλα με το υπόλοιπο λάδι και
ανακατέψτε ελαφρά. Σερβίρετε τα ζυμαρικά ζεστά με σάλτσα και τριμμένο
τυρί.

Λίγα Λόγια
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκόνη σκόρδου αν δεν έχετε φρέσκο και
ότι άλλα μυρωδικά έχετε που σας αρέσουν όπως ρίγανη.
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Γεμιστά
ARAT

Οδηγίες
Ξεκινήστε πλένοντας τα λαχανικά. Στην συνέχεια γεμίστε ένα ταψί 23*33. Με ένα
μαχαίρι κόψτε το πάνω μέρος και αφαιρέστε τα σπόρια. Έπειτα κόψτε το πάνω
μέρος από τις ντομάτες και με την βοήθεια ενός κουταλιού αφαιρέστε την σάρκα
και βάλτε την σε ένα μεγάλο μπωλ. Όταν τελειώσετε όλες τις ντομάτες περάστε
την σάρκα τους από τον χοντρό τρίφτη. Στο ίδιο μπωλ τρίψτε στον ψιλό τρίφτη τα
κολοκυθάκια.
Σε μία μέτρια κατσαρόλα ζεστάνετε το λάδι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και
σοτάρετε τα κρεμμύδια μέχρι να μαραθούν περίπου 5 min. Προσθέστε το σκόρδο
και ανακατέψτε μέχρι να μυρίσει. Προσθέστε το μίγμα τομάτας και κολοκυθιού και
ανακατέψτε. Αφήστε το να σιγοβράσει και προσθέστε το ρύζι. Σιγοβράστε μέχρι να
εξατμιστεί το περισσότερο ζουμί και το ρύζι να έχει σχεδόν βράσει. Θέλουμε το
μίγμα να είναι ζουμερό κι όχι υδαρό.
Προσθέστε μαιντανό και αλατοπίπερο. Αφήστε το να σταθεί για 2-3 min και με ένα
κουτάλι γεμίστε τα λαχανικά σας. Αν σας περισσέψει ρύζι απλά ρίξτε το στο ταψί.
Ξεφλουδίστε και κόψτε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια (περίπου 5 εκ) και βάλτε τις
ανάμεσα στα υπόλοιπα λαχανικά. Περιχύστε με το υπόλοιπο λάδι και προσθέστε
μία κούπα νερό και αλατοπίπερο. Ψήστε για 45 min στους 200C (390K).

Λίγα Λόγια

Μπορείτε εύκολα να διπλασιάσετε αυτή την συνταγή για να έχετε φαγητό
για δύο μέρες. Είναι ακόμη πιο νόστιμο την δεύτερη μέρα!

Υλικά
4 μεγάλες τομάτες
4 μεγάλες πιπεριές
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες
1/2 κούπα ψιλοκομμένο μαιντανό
2 μέτρια κολοκυθάκια
2 μέτριες πατάτες
12 Κ.Σ. ρύζι καρολίνα
1/4 της κούπας ελαιόλαδο
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Μαρουλοσαλάτα
R 3 0’

Οδηγίες
Κόψτε, πλύντε και στεγνώστε το μαρούλι και τα υπόλοιπα λαχανικά.
Μοιράστε τα σε 4 μπωλ. Βάλτε όλα τα υλικά για το dressing σε ένα βαζάκι
και ανακινήστε καλά. Μοιράστε σε τέσσερα μπωλ και απολάυστε.

Υλικά
Σαλάτα
1 μαρούλι
2 πράσινες πιπεριές
2 αγγουράκια
Τοματίνια (προαιρετικά)
Dressing
4 Κ.Σ. ελαιόλαδο
2 Κ.Σ. μηλόξυδο
2 Κ.Σ. χυμό λεμόνι
Αλάτι & Λευκό Πιππέρι

Σημειώσεις
Αν κάνετε πακέτο την σαλάτα σας για να την καταναλώσετε αργότερα
μέσα στην εβδομάδα είναι καλό να βάλετε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας
από πάνω για να τραβήξει την υγρασία. Αποθηκεύστε το dressing χώρια.
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Απλή λαχανοσαλάτα
R 3 0’

Εκτέλεση
Αρχικά αφαιρέστε τα εξωτερικά φύλλα. Κόψτε το λάχανο στην μέση και
αποθηκεύστε το μισό. Το άλλο μισό κόψτε το σε μικρές λωρίδες με ένα μεγάλο
μαχαίρι ή ένα μαντολίνο. Πλύντε και ξεφλουδίστε το καρότο. Κόψτε το σε μικρά
κομμάτια ή τρίψτε το στον τρίφτη. Προσθέστε όλα τα υλικά του dressing σε ένα
βαζάκι και ανακατέψτε καλά. Μοιράστε την σαλάτα σε τέσσερα μπωλ και
περιχύστε τα με το dressing. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και κόκκινο
λάχανο.

Σημειώσεις
Αν κάνετε πακέτο την σαλάτα σας για να την καταναλώσετε αργότερα
μέσα στην εβδομάδα είναι καλό να βάλετε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας
από πάνω για να τραβήξει την υγρασία. Αποθηκεύστε το dressing χώρια.

Υλικά
Σαλάτα
1/2 μέτριο λευκό λάχανο
1 μεγάλο καρότο
Dressing
4 Κ.Σ. ελαιόλαδο
2 Κ.Σ. κόκκινο ξύδι
1 Κ.Σ. λευκό ξύδι
Αλάτι & Λευκό Πιππέρι

5’

Σερβίρει

5’

4

UN

0’

Σύνολο

DE

M

Προ/μασία Μαγείρεμα

IN

Ποπ Κορν
R 3 0’

Εκτέλεση
Σε μία μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά βάλτε το λάδι και το καλαμπόκι.
Βάλτε το καπάκι στην κατσαρόλα και περιμένετε να ακούσετε το
καλαμπόκι να “σκάει”. Όταν δεν ακούτε κανέναν άλλο ήχο πια το ποπ κορν
είναι έτοιμο και μπορείτε να το σερβίρετε σε ένα μπωλ. Προσθέστε αλάτι
κι ανακατέψτε.

Υλικά
1 Κ.Σ. σπορέλαιο
1/2 κούπα καλαμπόκι για ποπ κορν
Αλάτι

Σημειώσεις
Αν σας περισσέψει μπορείτε να αποθηκεύσετε το ποπ κορν σε αεροστεγή
συσκευασία για 4 μέρες.

Σουβλάκια Λαχανικών
Προ/μασία Μαγείρεμα

20’

0’

Σύνολο

Σερβίρει

20’

4

Εκτέλεση
Πλύντε και στεγνώστε τα λαχανικά σας. Κόψτε το αγγούρι σε ροδέλες και
συναρμολογήστε τα σουβλάκια σας.

Υλικά
250gr τοματίνια
1 μεγάλο αγγούρι
Κοντά καλαμάκια για σουβλάκια

Σημειώσεις
Μπορείτε να διπλασιάσετε την συνταγή ώστε να έχετε αρκετά για πολλά άτομα ή για
αρκετές μέρες. Αν έχετε παιδιά θα ήταν ωραίο να τα προσκαλούσατε να σας
βοηθήσουν.Προσέξτε όμως μήπως δεν περισσέψει τίποτα!

Τσουρέκι
Προ/μασία Μαγείρεμα

3h

20’

Σύνολο

Σερβίρει

3h20’

2 τεμ.

Εκτέλεση

Υλικά
35gr πρόβειο βούτυρο
35gr αγελαδινό βούτυρο
100gr γάλα (φρέσκο)
160gr ζάχαρη άχνη
4 αυγά, ξεχωριστά
5 gr μαχλέπι
100gr χλιαρό νερό
40 gr φρέσκια μαγιά
800 gr αλεύρι τσουρεκιού ή Νο2
Αμύγδαλο φιλέ

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ζεστάνετε τα βούτυρα, το γάλα και το μαχλέπι.
Προσοχή να μην βράσουν. Χτυπήστε τα 3 αυγά και προσθέστε τα στο μίγμα.
∆ιαλύστε την μαγιά στο μπωλ του μίξερ στο χλιαρό νερό. Προσθέστε το
μίγμα με τα βούτυρα και το αλεύρι. Χρησιμοποιώντας τον γάντζο ζυμώστε
για 10 min. Αν η ζύμη είναι πολύ υγρή προσθέστε λίγο αλεύρι κουταλιά
κουταλιά. Η ζύμη θα πρέπει να είναι ελαφρά σφιχτή και να έχει επαναφορά
στο άγγιγμα. Σχηματίστε μία μπάλα και βάλτε την σε ένα μπωλ μέσα στον
φούρνο. Ο φούρνος θα πρέπει να είναι κρύος. Αφήστε την εκεί μέχρι να
διπλασιαστεί σε μέγεθος (περίπου 20min).
Στην συνέχεια πλάστε 6 ίσα μπαστουνάκια και πλέξτε τα σε πλεξίδες ανά
τρία. Τοποθετήστε τα σε ταψί με λαδόκολα. Στην συνέχεια με την βοήθεια
ενός πινέλου απλώστε λίγο χτυπημένο αυγό και πασπαλίστε με το
αμύγδαλο. Αφήστε τα σε ένα μέρος χωρίς ρεύματα αέρα να φουσκώσουν.
Ζεστάνετε τον φούρνο στους 180C και ψήστε τα μέχρι να ξεκολάνε από
την λαδόκολλα 10-20 min.

Σημειώσεις
Το τσουρέκι μπορεί να καταψυχθεί για έως και 4 μήνες.

Προετοιμασία Κυριακής
Ξεκινήστε το ρυζόγαλο
Όσο το ρύζι βράζει φτιάξτε το Ποπ Κορν
Στην συνέχεια φτιάξτε τα σάντουιτς με την μπαγγέτα
Τελειώστε το ρυζόγαλο
Πλύντε και κόψτε τα λαχανικά. Συναρμολογήστε τις σαλάτες
Φτιάξτε τα Dressings
Μουλιάστε τα ρεβύθια

Προετοιμασία Πέμπτης
Ξεκινήστε το τσουρέκι
Βράστε τα αυγά για τις σαλάτες
Πλύντε και κόψτε τα λαχανικά.
Συναρμολογήστε τις σαλάτες
Φτιάξτε τα Dressings
Φτιάξτε τα τσουρέκια
Ξεπαγώστε το κρέας
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