
ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η γιορτή της μητέρας γιορτάζεται κάθε 
χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαϊου. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε στις μαμάδες 
μας πόσο πολύ τις αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε όλα αυτά που κάνουν για μας κάθε 
μέρα.

Μια πολύ ωραία ιδέα λοιπόν είναι να της φτιάξετε πρωινό, να το βάλετε σε έναν δίσκο
μαζί με τον καφέ ή το τσάι της και μερικά λουλούδια σε ένα βάζο και να της πάτε 
πρωινό στο κρεβάτι! Στο site μας θα βρείτε πολλές εύκολες και νόστιμες συνταγές για 
πρωινό όπως:

 Pancakes
 Κρέπες
 Βάφλες
 Αυγοφέτες
 Popovers

 Muffins

Όλες αυτές οι συνταγές μπορούν να γίνουν αλμυρές ή γλυκές, ανάλογα με τη γέμιση ή
το σιρόπι ή το συνοδευτικό που θα βάλετε. Ανάλογα λοιπόν με τα γούστα της μαμάς, 
βάλτε στο δίσκο σας μαρμελάδα ή μέλι ή τυρί κρέμα και φρούτα για να της 
προσφέρετε ένα γλυκό πρωινό, ή τυρί και το αλλαντικό της αρεσκείας της για να τα 
κάνετε αλμυρά.

Αν η μαμά είναι πολύ του γλυκού, μπορείτε να της φτιάξετε για πρωινό μια συνταγή 
από τα   muffins και cupcakes που έχουμε ή κάτι από τα παρακάτω:

 Cinnabon
 Schokobrötchen
 Απλές τηγανίτες
 Βάφλες σοκολατένιες
 Μηλόπιτα με σφολιάτα και ξινόμηλα

 Μηλόπιτα η... εύκολη!

Μπορείτε επίσης να της φτιάξετε αυγουλάκια. Τα αυγά είναι νόστιμα, θρεπτικά και 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/milopita-i-eikoli.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/milopita-me-sfoliata-kai-ksinomila.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/bafles-sokolatenies.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/aples-tiganites.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/schokobrc3b6tchen.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/cinnabon.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/category/cupcakes-kai-muffins.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/muffins.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/popovers.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/aigofetes.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/bafles.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/krepes-basiki-sintagi.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/pancakes.html


μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους:

 Eggs Benedict
 Scrambled Eggs
 Αβγά Ποσέ

 Γαλλική Ομελέτα

Έτσι θα ξεκινήσει μια πολύ όμορφη μέρα.

Μπορείτε να της φτιάξετε και διάφορα γλυκά φυσικά, τούρτες ή μπισκότα, ανάλογα 
με την εμπειρία σας στην κουζίνα. Τόσα γλυκά σας έχει φτιάξει εκείνη! Είναι λοιπόν 
ευκαιρία να της προσφέρετε κι εσείς μια γλυκιά κατασκευή από τα χεράκια σας. Στο 
site θα βρείτε διάφορες συνταγές και πολλές με οδηγίες βήμα βήμα, ώστε να σας 
βοηθήσουν να φτιάξετε ένα όμορφο δώρο για τη μαμά σας:

 Μπουκέτο από μπισκότα
 Kαλαθάκι με σαντιγύ και φράουλες

 Κουτάκι φτιαγμένο από καρδούλες 
μαρέγκας

Ή φυσικά μπορείτε να διαλέξετε μια από τις πολλές τούρτες που έχουμε.

Αν πάλι η μαμά είναι λάτρης της σοκολάτας, μπορείτε να της φτιάξετε σοκολατάκια. 
Διαβάστε τις οδηγίες Φτιάχνουμε σοκολατάκια, πάρτε φόρμες και κουπ πατ σε 
σχήμα καρδούλας και φτιάξτε:

 Σοκολατάκια kiss
 Σοκολατένια πουλάκια
 Σοκολατάκια τύπου motzart 
 Σοκολατάκια καρύδας
 Σοκολατάκια κροκάν

 Σοκολατάκια με άρωμα πορτοκάλι

Θα βρείτε πολλές συνταγές ακόμα για σοκολατάκια στην κατηγορία Σοκολατένιοι 
Πειρασμοί.

Μπορείτε να αναλάβετε εσείς το μαγείρεμα για όλη την ημέρα και να αφήσετε τη 
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μαμά να έχει μια μέρα ξεκούρασης και διακοπών από όλες τις δουλειές. Δεν είναι 
δύσκολο. Διαλέξτε συνταγές για κυρίως πιάτο από την κατηγορία για αρχάριους, 
εύκολες   ή γρήγορες. Επιλέξτε μια που να είναι στο γούστο της μαμάς και μαγειρέψτε 
εσείς.Και μην ξεχάσετε να μαζέψετε το τραπέζι και να πλύνετε τα πιάτα μετά!

Οι μαμάδες είναι πολύτιμες και κάθε μέρα είναι ωραίο να τους δείχνουμε την αγάπη 
μας. Όμως είναι και όμορφο να τις φροντίσουμε και να τις γλυκάνουμε εμείς για μέρα.
Πάρτε της (ή ακόμα καλύτερα φτιάξτε της) ένα μικρό δωράκι, φτιάξτε της πρωινό, 
αλλά πάνω από όλα, κάντε της μια αγκαλιά, δώστε της ένα φιλί και πείτε της πόσο 
την αγαπάτε. Είναι σίγουρα το καλύτερο δώρο απ' όλα!!!
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