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Αντλήστε ιδέες και συµβουλές, µάθετε τεχνικές και λύσεις, 
δηµιουργήστε µε τους κατάλληλους συµµάχους! 
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wedding details - 

Θόδωρος Πιπέρης 

Μαγειρεύουµε; 
Ναι. αλλά απλάώ£ύκολα, αγνο 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ-ΠΙΕΡΙ∆ΟΥ 

Γίνε, 
διαιτολόγος 

εαυτού 
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Μικρές αλλαγές στη διατροφή 
για περισσότερη υγεία και λιγότερα Κΐλά 
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καλλιεργώ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
έδαφος, λίπανση, φυτοηροσιασία 

A 

Wedding Details 
Ένα ξενόγλωσσο Βιβλίο µε 
150 υπέροχες φωτογραφίες 
και ευφάνταστες, κοµψές 
ιδέες, που δίνουν έµφαση 
στη δεξίωση και τον 
ανθοστολισµό, για να 
εµπλουτίσετε και να 
µεταµορφώσετε το σκηνικό 
για την πιο σηµαντική µέρα 
της ζωής σας, αυτήν του 

γάµου σας! 
Εκδόσεις HarperCollins 

σελ. 128, €11,90 

Μαγειρεύουµε; 
Ναι, αλλά απλά, 
εύκολα και αγνά 
Απλά µαθήµατα µαγειρικής 
από τον Θόδωρο Πιπέρη και 
µια... αθυρόστοµη εµπειρική 
µαγείρισσα! Κάθε µάθηµα 

αντιστοιχεί σε µια κατηγορία 
συνταγών, οι απορίες που 
απαντώνται είναι πολλές και 

οι συνταγές που δίνονται 

ελληνικές & αγαπηµένες. 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 

σελ. 248, € 19,36 

Γίνε ο διαιτολόγος 
του εαυτού σου 
Ένα βιβλίο που στηρίζεται 
στα mo πρόσφατα 
επιστηµονικά δεδοµένα, 
σηµαντικό βοήθηµα για 
όσους θέλουν να χάσουν 
µόνιµα βάρος, αλλά και να 
εκπαιδεύσουν ξανά τον 
εαυτό τους πάνω σε θέµατα 

διατροφής. Περιλαµβάνει και 

συνταγές µαγειρικής. 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

σελ. 248, € 15,90 

Καλλιεργώ βιολογικά 
Ano την επιλογή 
του εδάφους µέχρι την 
καλλιέργεια του, από 
την κοµποστοποίηση µέχρι 
τη βιολογική προστασία, 
ένα πλήρες εγχειρίδιο 
για όσους θέλουν να µάθουν 
να καλλιεργούν υγιή φυτά, 
φρούτα και λαχανικά, 

χωρίς την χρήση χηµικών 

προϊόντων. 
Εκδόσεις Φλούδας 

σελ. 159, € 14,00 

'Τα ξενόγλωσσα βιβλία θα τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία Ευριπίδης ή/και Παπασωτηρίου. 
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