Aranżacje Programu Edukator Stylu 2 wybrane przez blogerów, emisja: piątek, 11
maja 2012
Z największą przyjemnością ogłaszamy punktację przyznaną głosami blogerów wybranym
aranżacjom nadesłanym do Programu Edukator Stylu 2. Wybór najlepszych aranżacji
Programu nie był łatwy, ale blogowa część Jury konkursu poradziła sobie z zadaniem
znakomicie! Przypominamy, że to dopiero jedna trzecia głosów, a przed nami wyniki
głosowania Edukatorów Stylu 2010 oraz Organizatora Programu, marki DUKA. W Programie
zwycięży aż 108 aranżacji, a oficjalne wyniki już za 10 dni na naszym blogu!
Ranking aranżacji na podstawie punktacji przyznanej przez blogerów:

„Zieleń w formie” to aranżacja z największą liczną punktów doceniona przez blogerów:
Babeczka, Bite Delite, Gotuję, bo lubię, Strawberries from Poland, Around the Kittchen Table,
Pieprz czy Wanilia, Every Cake You Bake, Wypieki z pasją, Just My Delicious, Pink The Thing.

„Powiew wiosny” to aranżacja, która otrzymała 58 punktów dzięki uznaniu: Babeczka, Bite
Delite, Gotuję, bo lubię, Strawberries from Poland, I like design, Pieprz czy Wanilia, Every Cake
You Bake, Wypieki z Pasją, Just My Delicious, Pink The Thing.

„Tam, gdzie design spotyka się z naturą” otrzymała punkty od: Babeczka, Gotuję, bo lubię, I
like design, ...et si vous veniez manger chez nous?, Pieprz czy Wanilia, Every Cake You Bake,
Just My Delicious.

„White not?” zajęła 4. miejsce w rankingu dzięki przychylności blogów: Babeczka, Bite Delite,
Gotuje, bo lubię, Strawberries from Poland, ...et si vous veniez manger chez nous?, Around
The Kitchen Table.

„Skandynawski vintage w świątecznej oprawie” otrzymał 36 punktów głosami blogerów:
Babeczki, Strawberries From Poland, ...et si vous veniez manger chez nous?, Around The
Kitchen Table, Just My Delicious, Pink The Thing.

„Skandynawski design w angielskim stylu” to praca z 32 punktami na koncie, dzięki uznaniu:
Babeczki, Bite Delite, Gotuję, bo lubię, ...et si vous veniez manger chez nous?, Just My
Delicious.

Taką samą liczbę punktów otrzymała „Aranżacja bez tytułu” otrzymując głosy od: Gotuję, bo
lubię, Around The Kitchen Table, Every Cake You Bake, Pink the Thing, Bite Delite.

„Niedziela przy śniadaniu” to aranżacja doceniona przez: Wypieki z pasją, Strawberries From
Poland, Around The Kitchen Table, Pieprz czy Wanilię.

„Zestaw śniadaniowy” spodobał się: Strawberries form Poland, Around The Kitchen Table, I
like design.

„Symfonia smaku” to aranżacja, która zdobyła punkty od: Bite Delite, Gotuję, bo lubię, ...et si
vous veniez manger chez nous?, Every Cake You Bake.

„Frukost” to praca konkursowa doceniona przez: Bite Delite, Around The Kitchen Table,
Wypieki z Pasją.

Aranżacja „Przeciwieństwa się przyciągają” zapunktowała u: Pieprzu czy Wanilii, Every Cake
You Bake. Wypieków z Pasją, Just My Delicoius oraz Babeczki.

„Symfonia smaków” otrzymała punkty od: I like design, ...et si vous veniez manger chez nous?,
Pieprz czy Wanilia.

Praca konkursowa „Z kopyta kulig rwie” spodobała się: Babeczce oraz I like design.

„Całoroczny kociołek Balbiny” został doceniony przez: ...et si vous veniez manger chez nous?
oraz Pink The Thing.

Aranżacja „Zimowe wspomnienie” otrzymała punkty od: Just My Delicious, I like design.

„Graficzne śniadanie” to praca, która spotkała się z uznaniem: Strawberries From Poland, I like
design.

„DUKA w starym klimacie” zebrała przychylne opinie: Around the Kitchen Table, Gotuję, bo
lubię.

„Westchnienie wiosny” to aranżacja, która otrzymała punkty od: Around The Kitchen Table,
Pieprzu czy Wanilii oraz I like design.

Aranżacja „Wiosenne śniadanie” spotkała się z uznaniem: Bite Delite oraz Pink The Thing.

„Ruletka chilli, czyli fiesta mexicana” zdobyła punkty od Strawberries From Poland oraz Pink
The Thing.

„Śniadanie do łóżka” to aranżacja z punktami od I like design i Just My Delicoius.

Aranżacja bez tytułu o nr 386 otrzymała punkty od Pink The Thing.

Praca konkursowa „Nie wyobrażam sobie kawy bez mleka” została doceniona przez blog
Wypieki z pasją.

„Wiosenny brunch” otrzymał punkty od Gotuję, bo lubię oraz Every Cake You Bake.

Aranżacja „Simple, fun & fresh” została doceniona przez blog Wypieki z pasją.

Uczta na udany wieczór spodobała się Every Cake You Bake.

„Feeria kolorów, bogactwo smaków” również otrzymała punkty od Every Cake You Bake oraz
od Wypieków z pasją.

„Biały wieczór” to aranżacja z punktami od Wypieki z pasją oraz od Bite Delite.

„Miłe popołudnie” otrzymała punkty od Babeczki.

Praca „Food Circle” spodobała się Strawberries from Poland.

„Kolorowa uczta” zdobyła punkty u Just My Delicous.

Praca „Piknik z zimą” o numerze 283 otrzymała punkty od Strawberries from Poland.

Aranżacja „Lekko, delikatnie, pastelowo szykujemy się do wiosny” zdobyła uznanie Just My
Delicious.

„Piknik z zimą” o numerze 121 zapunktowała u ...et si vous veniez manger chez nous?

Aranżacja o tytule „Uczta - wegetariańska lekkość smaku i odcienie łagodności” została
doceniona przez autorce bloga Pieprz czy Wanilia.

„Stół z kraju kwitnącej wiśni” również spodobał się Pieprzowi czy Wanilii.

„Z miłości do dobrego stylu” otrzymała punkty od Every Cake You Bake oraz Bite Delite.

„Zaręczyny w Nowym Jorku” to praca, która przypadła do gustu Just My Delicoius.

Aranżacja bez tytułu o numerze 134 otrzymała punkty od Pink The Thing.

„Wiosenna stylizacja na słodko” spodobała się Babeczce.

„Grecka uczta” zdobyła punkty od Gotuję, bo lubię.

„Wiosenne przebudzenie” to aranżacja doceniona przez I like design.

„Moja kuchnia moim sercem” zdobyła punkty od ...et si vous veniez manger chez nous?

„Niech się zazieleni” otrzymała punkt od Around The Kitchen Table.

„Kulinarna podróż w świat chińskich dań” spodobała się Wypiekom z pasją.

„Tęskniąc za wiosną” zdobyła punkty u autorki bloga Pieprz czy Wanilia.

Autorom prac gratulujemy zdobycia pierwszych punktów, a dla zainteresowanych poniżej
zamieszczamy wyniki opublikowane na blogach Jury :-)
Aranżacje wybrane przez Around the Kitchen Table: http://table-table.blogspot.com/2012/04/wiosenny-konkurs-zduka-i-edukatorem.html
Aranżacje wybrane przez Babeczkę: http://babeczkaa.blox.pl/2012/04/Edukator-Stylu-2-konkurs.html
Aranżacje wybrane przez Bite Delite: http://bitedelite.com/2012/04/edukator-stylu-aranzacje-i-konkurs/
Aranżacje wybrane przez …et si vous veniez manger
pl.blogspot.com/2012/04/moja-dziesiatka-w-ii-edycji-konkursu.html
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Aranżacje wybrane przez Every Cake You Bake: http://everycakeyoubake.blogspot.com/2012/04/edukatorstylu.html
Aranżacje wybrane przez Gotuję, bo lubię: http://gotowaniecieszy.blox.pl/2012/04/Edukator-Stylu-i-Konkurs.html
Aranżacje wybrane przez I like design: http://ilikedesign.blox.pl/2012/04/edukator-stylu-2konkurs.html
Aranżacje wybrane przez Just My Delicious: http://www.justmydelicious.com/2012/04/edukator-stylu-2-konkurs.html
Aranżacje wybrane przez Pieprz czy Wanilia: http://pieprzczywanilia.blogspot.com/2012/04/konkurs-z-dukaedukator-stylu-2.html
Aranżacje wybrane przez Pink The Thing: http://pinkthething.pl/cos-sie-szykuje-edukator-stylu-2-konkurs/
Aranżacje wybrane przez Strawberries from Poland: http://strawberriesfrompoland.blogspot.com/2012/04/konkursedukator-stylu-do-wyboru-do.html
Aranżacje wybrane przez Wypieki z pasją: http://wypiekizpasja.blox.pl/2012/04/Edukator-Stylu-zapraszam-dokonkursu.html

