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Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka

www.bobovita.pl

1-2 orientacyjna dzienna 
liczba porcji przy zachowaniu 
różnorodnej diety

1-2 orientacyjna dzienna 
liczba porcji w zależności od 
wieku dziecka i rekomendacji 
lekarza8+

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 swojego dziecka.

BEZ DODATKU CUKRU

BEZ OLEJU  PALMOWEGO
*BEZ KONSERWANTÓW I BARWNIKÓW

 gwarantujemy!!!
Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości 

i bezpieczeństwa. Możesz mieć pewność, 
że zboża i owoce w kaszkach pochodzą 

wyłącznie ze starannie skontrolowanych 
pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają 
rygorystyczne normy jakościowe żywności 

dla najmłodszych.

Czy wiesz, że… 

Zboża z pełnego przemiału uważa się za bardzo 

wartościowe, zawierają bowiem cenne 

składniki odżywcze.

To dla nas naturalne, aby kaszki BoboVita 
Porcja Zbóż były:

BEZ
OLEJU 

PALMOWEGO
BEZ

DODATKU 
CUKRU

BEZ
KONSERWANTÓW
I BARWNIKÓW*

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

* zgodnie z przepisami prawa

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.

x6

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

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

Wsyp powoli 50 g 
kaszki (6 łyżek 
stołowych).

Zagotuj wodę 
i odmierz 150 ml, wlej 
do miseczki i ostudź 
do temperatury 
ok. 50 °C.

Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 

*zgodnie z przepisami prawa

mleczna

d o daj wo d ę

Wartość
odżywcza

100 g kaszki
BoboVita

Porcja (50 g kaszki
+ 150 ml wody)

Wartość
energetyczna

1808kJ 904

Błonnik

Sól

5,8g 2,9
Białko 16g 8,0

0,29g 0,15
Witaminy:
Witamina A 420 (105 %)*�g 210 (53 %)*
Witamina D 7,4 (74 %)*�g 3,7 (37%)*

Witamina C 49 (196 %)*mg 25 (100 %)*

88 (126 %)*�g 44 (63 %)*

Składniki mineralne:
117mg 58,4

Wapń
Sód

506 (127 %)*mg 253 (63 %)*
Żelazo
Jod

8,1 (135 %)*mg 4,1 (68 %)*

Witamina E 8,7mg 4,3

Tiamina 1,2 (240 %)*mg 0,58 (116 %)*
Witamina B6 0,63 (90 %)*mg 0,32 (46 %)*
Biotyna 24�g 12

Tłuszcz, w tym: 12g 6,0

Węglowodany,
w tym: 61g 31
- cukry 31g 16

- kwasy nasycone 2,8g 1,4

430kcal 215

*% zalecanego dziennego spożycia
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności 
naturalnie występującego sodu.
Zawiera naturalnie występujące cukry. 
Bez oleju palmowego.
Produkt zawiera gluten.
Opakowanie zawiera około 4 porcje pełnowar-
tościowych posiłków mleczno-zbożowych.  
Produkt dla niemowląt i małych dzieci. 

P O  M I ES IĄ
C U

1000 pierwszych dni

Mleko modyfikowane 54,1 % [odtłuszczone mleko
w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku 
(z mleka), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, 

wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), witaminy 
i składniki mineralne (C, E, A, D, biotyna, tiamina, B6, 

wapń, żelazo, jod)], pełnoziarniste mąki 35,8 % 
(pszenna 33 %, z pszenicy orkisz 0,7 %, jaglana 0,7 %, 
żytnia 0,7 %, owsiana 0,7 %), proszek jabłkowy 4 %, 
płatki bananowe 2 %, proszek pomarańczowy 2 % 

(suszona pomarańcza, maltodekstryna, mąka 
ryżowa), płatki gruszkowe 0,9 % (suszona gruszka, 

mąka ryżowa), mąka gryczana 0,7 %, mąka 
ryżowa 0,7 %.

SKŁADNIKI:

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.

mleko
modyfikowane 

odpowiednie do 
wieku dziecka

zboża
 pszenica, orkisz, gryka, 
ryż, proso, żyto, owies -  

ważne składniki 
zbilansowanego jadłospisu

owoce
pyszny smak 

jabłek, bananów, 
pomarańczy, 

gruszek

owocowa
zbożowo - jaglana

zbóż7
Najlepiej spożyć przed: Patrz nadruk na dole torebki

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu 

torebki zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni. 
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

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

Jod
dla wsparcia 

rozwoju 
poznawczego

Biotyna
dla prawidłowego 

metabolizmu 
energetycznego

Żelazo i wit. Cdla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Razem z BoboVita PORCJA ZBÓŻ pomożesz Twojemu dziecku 
odkryć i polubić różnorodność zbóż. BoboVita PORCJA ZBÓŻ 

powstaje z najwyższej jakości różnorodnych zbóż, także tych 
z pełnego przemiału, pochodzących z upraw specjalnie 

dedykowanych najmłodszym dzieciom. Nie zawiera dodatku 
cukru, a tylko naturalnie występujące cukry.

to zbilansowany i pełnowartościowy posiłek 
mleczno-zbożowy skomponowany tak, by zawierał to, 

co dobre dla Twojego dziecka.

PORCJA ZBÓŻ mleczna 7 zbóż zbożowo-jaglana owocowa 

Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych:
Zawiera 7 witamin (A*, D*, E, C, tiamina*, B6, biotyna) 

+ składniki mineralne (wapń*, jod, żelazo).

Warto wiedzieć!
Zboża są istotnym elementem prawidłowej 

diety, bardzo ważnym w codziennym, 
urozmaiconym jadłospisie, a nasza kaszka 

PORCJA ZBÓŻ to pełnowartościowy, 
pożywny posiłek mleczno-zbożowy.

210 g 

PL

WE
16616001

92

BoboVita proponuje szeroki 
wybór pysznych kaszek, obiadków 
czy owoców dla Twojego dziecka 

Jak rozszerzać dietę dziecka?

Pobierz aplikację BoboVita z:
Google Play
lub AppStore.

10426616 169189 005934.001 
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Check 

our

bsite!!!
website

DSN expects that this PDF 
will be checked completely 
regarding all text, lay-out, 
cutter, product code and bar-
code. If no correction is com-
municated about any of 
these items, DSN will consi-
der this as being approved 
for further processing and 
ultimately printing. Due to li-
mitations of digital proofing
this PDF cannot be seen as a 
final printing result.

Questions? We are at your 
service.

For strong results visit
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