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Galeria Zróbmy to jeszcze raz!

Obie panie zjawiły się na jednej imprezie. Jak wypały?
Zobacz galerię zdjęć (2/11)
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Dziś polecamy
Wyrywali trupom zęby. NFZ ...
Tragiczny wypadek. 5 osób ...
Tak żył Czarek Mończyk! ...
Cyrk! Waśniewska przerwała ...

WIDEO
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Zobacz również
Dorota Gardias pokazała ...
Karolina Malinowska ...
Celebrytka dumnie pokazuje ...
Najpopularniejsze
Lewy z narzeczoną! Ależ oni ...
Cyrk! Waśniewska przerwała ...
Zdjęcia zwłok Madzi na sali ...
Znani polscy geje. Zobacz, ...

Kamienie zaatakowały Felicjańską?
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Kasia Cichopek i Dorota Gardias pojawiły się na promocji marki Brother Max. Jest to młoda,
brytyjska marka produkująca stylowe akcesoria dla niemowląt. To prawdziwa gratka dla wszystkich
kobiet w ciąży.
>>> Ohyda? To są lizaki o smaku... ludzkiego mleka!
Obu celebrytkom tematyka niemowlęca jest bardzo bliska, bowiem i Kasia Cichopek i Dorota
Gardias są obecnie w ciąży. Kasia ubrała się w luźną, błękitną sukienkę i dobrała do niej szare
szpilki. Dorota Gardias postawiła na wygodę. Wybrała czarne spodnie, różową tunikę i biały żakiet.
Ona zamiast szpilek założyła wygodne balerinki.
>>> One już pokazały brzuchy ciążowe
I Kasia Cichopek i Dorota Gardias w ciąży wyglądają kwitnąco. A w najbliższych miesiącach obu
paniom przydadzą się akcesoria dla niemowląt. A może obie widzą siebie jako następczynie
Anny Muchy? Ta jest przecież najbardziej znaną celebrycką mamą show biznesu.
>>> Cameron Diaz w ciąży. Pięknie wygląda :)
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Zupa szparagowa z krewetkami
Szparagi umyć, odciąć twarde końcówki.
Pokroić na kawałki, zostawiając główki. Por
oczyścić, pociąć w talarki. Kolendrę i natkę
opłukać...
Tarta ze szpinakiem
Zimne masło posiekać z mąką i szczyptą
soli. Dodać jajko oraz 2 łyżki zimnej wodzy,
szybko zagnieść ciasto. Uformować kulę,
owinąć folią, odłożyć na...
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Jajka zapiekane z bobem
6 jajek • 50 dag bobu • 10 dag wędzonego
boczku • 4 gałązki mięty • 5 dag
parmezanu • szklanka śmietany • 10 dag
masła...
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Waszym zdaniem

Sałatka ze szparagami
pęczek zielonych szparagów • 10 dag
szpinaku • czerwona cebula • garść
pomidorków koktajlowych • ząbek
czosnku...

Kupisz produkty Brother Max?
TAK
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kruche ciasteczka z dżemem...
Miękkie masło ucieramy aż zbieleje, powoli
dodajemy cukier. Wciąż ucierając wbijamy
po jednym żółtku. Dodajemy obie
przesiane mąki. Ciasto...

Przeczytaj dodatkowo:
Gwiazda dowcipkuje ze swojego dziecka

Więcej przepisów

Która celebrytka jest mamą tego przystojniaka z czarną czupryną i zarostem? więcej

SPONSOROWANE

Obsługa księgowa za 1 zł?
Z myślą o właścicielach małych firm oraz osobach prywatnych powstała ... więcej

koktajl24.pl
Lubię to!
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To jest ostatnia ciążowa stylizacja ksieżnej Kate!
Teraz czeka ją już tylko odpoczynek przed porodem. więcej

Prawdziwa top model i top modelki na wybiegu
Gwiazda światowych wybiegów i uczestniczki Top Model razem świętowały 20-lecie marki
Simple. więcej

Zobacz także

Tak się lansują
ciężarne Gardias i ...

Czartoryska: "Nie
stać mnie na ...

To jest ostatnia
ciążowa stylizacja ...

Tarta z truskawkami
dla laika! Każdy ...
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Najpopularniejsze w serwisie
MODA:

Anja Rubik, Chanel, Karl Lagerfeld, Kate Middleton, moda 2012, modne kolory 2012, Vogue, wpadki gwiazd,

URODA:

diety gwiazd, fryzury gwiazd, makijaże gwiazd,

TELEWIZJA:

Got To Dance, M jak miłość, Must Be The Music, Na dobre i na złe, Przepis na życie, Top Model, X Factor, You Can Dance,

LIFESTYLE:

ciąże gwiazd, domy gwiazd, euro 2012, konkurs, photoshop, reklamy gwiazd, retusz, śluby gwiazd,
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