
Wit. B1 (tiamina)**
dla prawidłowego metabolizmu 

energetycznego
i układu nerwowego

mąki ekologiczne 99,9 % (ryżowa 59,9 %, 
owsiana pełnoziarnista 40 %), 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; 
tiamina (witamina B1).

SKŁADNIKI:

1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji 
przy zachowaniu różnorodnej diety.

1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji 
w zależności od wieku dziecka 
i rekomendacji lekarza.

Mariola
Ekspert BoboVita

801 16 55 55
Chętnie odpowiem na Twoje 

pytania o żywienie 
i rozwój dziecka

www.bobovita.pl

6+
12+

Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona 
i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

Komponując jadłospis kieruj się zasadami 
żywienia i rekomendacją lekarza. 

Pamiętaj o higienie ząbków swego dziecka. 

1000 pierwszych dni

Warto wiedzieć!
Pierwsze produkty  zbożowe można 
wprowadzać do diety niemowlęcia 

po 4. miesiącu życia. Dzieciom 
w wieku 1-3 lat eksperci zalecają 

     podawanie 5 porcji różnych produktów 
zbożowych dziennie.

Nasze kaszki BoboVita odpowiadają na 
szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. 
Z nimi każda chwila ma pyszny smak, a Ty możesz 

się cieszyć radosnym ,,Mniam"!
Kaszka BIO ryżowo - owsiana

została skomponowana ze zbóż pochodzących 
z ekologicznych upraw zlokalizowanych  

m.in. w słonecznej Hiszpanii.

1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, 
w którym przez odpowiedni sposób żywienia 
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz 
i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, 
zapewniając mu urozmaiconą i zbilansowaną dietę, 
złożoną z najwyższej jakości produktów 
odpowiednich do wieku i potrzeb.
NUTRICIA ekspert w żywieniu we wczesnym 
okresie życia.

zboża
ryż, owies – ważne składniki 
zbilansowanego jadłospisu

P O  M I ES I Ą
CU

Wartość
odżywcza

100 g kaszki
BoboVita

Porcja (20 g kaszki
+ 200 ml mleka 

modyfikowanego)
Wartość
energetyczna

1618kJ 892

Błonnik 5,5g 2,3
Białko
Sól

10,6g 4,8
0,01g 0,09

Witaminy

Składniki mineralne
Sód 5mg 35

Tiamina (B1) 0,9 (180 %)*mg 0,29 (58 %)*

Tłuszcz, w tym:

Węglowodany, w tym: 75g 32
- cukry 0,7g 17

- kwasy nasycone 0,9g 2,7
3,2g 6,6
382kcal 212nasza obietnica...

Najlepiej spożyć przed: 

aby otworzyć - oderwij tutaj

Spróbuj również kaszek mlecznych
Porcja Zbóż, bez dodatku cukru.

d o da j m leko

  modyfikowane

bezmleczna

BEZ DODATKU CUKRU

kaszka ryżowo-
owsiana

*% zalecanego dziennego spożycia.
Opakowanie zawiera około 12-13 porcji kaszki.
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej
zawartości sodu. Zawiera tylko naturalnie występujące 
cukry ze zbóż.

100 % BIO zbóż
Rolnictwo ekologiczne jest metodą produkcji 
żywności w poszanowaniu środowiska. 
Dzięki temu masz pewność, że kupujesz żywność 
wysokiej jakości! 

masanetto 250 g 

x4-5

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Przygotuj 200 ml mleka 
modyfikowanego zgod-
nie z przepisem na opa-
kowaniu i ostudź do 
temperatury ok. 40 °C.

Mieszaj do uzyskania 
jednolitej konsystencji. 
Odczekaj chwilę, 
aż kaszka zgęstnieje.

Sprawdź tempera-
turę posiłku. Gotową 
kaszkę podaj dziecku 
lub pozwól spróbować 
samodzielnego 
jedzenia łyżeczką.

Wsyp powoli 20 g 
kaszki (ok. 4-5 
łyżek stołowych).

Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim 
przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie 
ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste.

Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 

Kaszki BIO 

** zgodnie z przepisami prawa

To dla nas naturalne, aby w kaszkach 
BoboVita nie znalazły się zbędne substancje:

powstają ze zbóż uprawianych  w rolnictwie 
ekologicznym oraz zgodnie z zasadami 
przetwarzania żywności ekologicznej, 
w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Czy wiesz, że… 

wszystkie produkty BoboVita

przechodzą ponad 600 testów 

jakości i bezpieczeństwa.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. 
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
 pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Produkt pakowany

w atmosferze ochronnej. Po otwarciu torebki zawartość 
zużyj w ciągu 3-4 tygodni. 

Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed:

patrz nadruk na górze opakowania.

BEZ
dodatku 

cukru

BEZ
barwników  

i  wzmacniaczy 
smaku**
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