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Είστε θαυμαστές της γλυκιάς γεύσης; Μήπως δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε ένα
λαχταριστό γλυκό; Τότε το zaxaroplasteia.com είναι ο ιστότοπος ο οποίος πρέπει
οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα...

ένα website αποκλειστικά για τους λάτρεις της ζαχαροπλαστικής. Αφιερωμένο στις γλυκές
απολαύσεις & τίποτε άλλο! Εκεί σας περιμένει μια απίστευτα μεγάλη γκάμα από
προσεκτικά επιλεγμένα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ και όχι μόνο.

Υπάρχουν πολλές κι ενδιαφέρουσες ιστορίες με θέμα τη ζαχαροπλαστική. Θα βρείτε
επίσης αφιερώματα με πληροφορίες για την προέλευση των αγαπημένων σας γλυκών,
θέματα διατροφής καθώς και άρθρα γενικού ενδιαφέροντος. Επίσης μπορείτε να πάρετε
εξαιρετικές ιδέες για θεματικά πάρτι εμπνευσμένα από τους αγαπημένους ήρωες μικρών
και μεγάλων, εποχιακά events και φυσικά προτάσεις οπού θα πλαισιώσουν τις
σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας.

Ακόμη βρίσκετε δοκιμασμένες συνταγές τις οποίες μπορείτε να φτιάξετε εύκολα, γρήγορα
και με σίγουρη επιτυχία. Βρείτε εύκολα & γρήγορα τη συνταγή που επιθυμείτε. Ψάξτε
ανάλογα με το συστατικό που σας ενδιαφέρει, την χώρα προέλευσης ή την κατηγορία του
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γλυκού.

Και για εσάς που δεν είστε fan της κουζίνας, τα καλύτερα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ της
περιοχής σας με ένα μόνο κλικ.

Τελειώνοντας την περιήγησή σας μην ξεχάσετε να ανοίξετε προσωπικό λογαριασμό στο e-s
hop
της ιστοσελίδας, για να γίνετε μέλη και να επωφεληθείτε από τις ασυναγώνιστες
προσφορές. Ούτως ή άλλως η εγγραφή είναι δωρεάν. Τούρτες, προφιτερόλ, μπακλαβάδες,
γαλακτομπούρεκα και άλλες γλυκές δημιουργίες σε ασυναγώνιστες τιμές! Αρκεί να τις
προλάβετε, είναι μόνο για λίγο και για αυστηρά περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.

Μια εμπιστευτική πληροφορία μοναχά για τους αναγνώστες μας. Σύντομα το
zaxaroplasteia.com
θα διοργανώσει
σεμινάρια ζαχαροπλαστικής
για να γίνετε εσείς ο ζαχαροπλάστης της παρέας σας! Για την ακρίβεια σε συνεργασία με
επιλεγμένα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ θα παρουσιαστούν μυστικά & συνταγές από τους ίδιους
pastry chefs των καταστημάτων. Φαντάσου να μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι σου τις
αγαπημένες σου γεύσεις, ακούγεται δυνατό έτσι δεν είναι?

Ακόμη εδώ είστε; zaxaroplasteia.com
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