Blogi, które lubię czytać
W Dzień Bloga postanowiłam opublikować Wam listę blogów, które
czytam z przyjemnością od dłuższego już czasu. To blogerzy,
którzy mnie inspirują i uczą, ale również zachęcają do
spróbowania tego, co robią. Napiszcie mi koniecznie, kogo Wy
lubicie podczytywać.

Blogi, które mnie inspirują.
Madame Edith

Edytę, autorkę bloga poznałam kilka lat temu na warsztatach w
Warszawie i już wtedy zachwyciła mnie swoją osobą. Na blogu
prezentuje przepisy, które zawsze się sprawdzają (często są
przedstawione krok po kroku). Znajdziecie tu też bardzo dużo
podróżniczych wpisów, które zawsze są bardzo rzetelnie
opisane. Korzystałam m.in. z przewodnika po Zakynthos i
naprawdę polecam Wam zajrzeć do tego działu. Edyta podobnie
jak ja zamieszcza na blogu relacje z restauracji. Mam
wrażenie, że Edyta jest oazą spokoju, uwielbiam podpatrywać Ją
również na IG (zobacz). Blog trzyma poziom od wielu lat! To
szanuję!

Plaamkaa

Do
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inspiracje

sukienkowe! Asia podobnie jak ja kocha kolory, więc bardzo
lubię Jej stylizacje i fotografie. Zaczytuję się w Jej
poradnikach z sukienkami na różne okazje oraz przyglądam się
podróżom. Na blogu i inasta bije taka pozytywna energia!

Aleksandra Pakuła

To blog z prawdziwą klasą o stylu życia w zgodzie z zasadami
savoir-vivre’u. Najbardziej ciekawią mnie porady Oli odnośnie
do jedzenia i restauracji, ale czytam każdy wpis od deski do
deski. Ola wydała darmowego ebooka „Jak jeść”, z którym
polecam Wam się zapoznać. Na IG natomiast znajdziecie krótkie
obrazowe porady.

ShinySyl

Do Sylwii, która jak ja jest z Trójmiasta, wpadam po modowe
inspiracje. Jeśli chcę się dowiedzieć, co w modzie piszczy, co
muszę mieć na najbliższy sezon, to lecę od razu na blog
Sylwii. Choć mój styl jest zupełnie inny to uwielbiam
wszystkie Jej eleganckie stylizacje. Jeśli potrzebujecie dawki
humoru to polecam obejrzeć stories na IG.

My Pink Plum

Na blog My Pink Plum wpadam po inspiracje do domu. Autorka
bloga jest grafikiem i to właśnie od Niej pobierałam pierwsze
darmowe plakaty, które zawisły na naszych ścianach. Używałam
też przez długi czas stworzonych przez Magdę etykiet do
przypraw. Na blogu jest bardzo kreatywnie, jest mnóstwo
inspiracji. Magda prowadzi też sklep, z którego mam piękną,

wiklinową torebkę koszyk (pokazywałam ją tu). Od niedawna
nasze mieszkanie zdobią też piękne plakaty z projektu Magdy.

Gotują, bo lubię

Przepisy Kasi to zawsze strzał w dziesiątkę. Przepisy na
ciasta dopracowane są w każdym szczególe, a kawałki ciasta na
fotografiach zawsze idealnie pokrojone. Perfekcja w przepisach
i w pięknych zdjęciach, to lubię. Tu jest pysznie!

Niebałaganka

Jako (uwaga chwila wstydu) typowy bałaganiarz, który lubi
porządek (co za ironia) z wielkim podziwem podczytuję blog
Ani. Ania piszę o sprzątaniu i planowaniu! Znajdziecie na
blogu mnóstwo genialnych porad w tym zakresie. Ostatnio
autorka wydała ebook o domowych środkach czystości i tak się
zastanawiam, czy nie powinnam go już mieć?

A Ty, jakie blogi czytasz?

