
SUNÁREK OVOCNÉ 
KAŠIČKY S CEREÁLIEMI
PLNÉ BŘÍŠKO PRO AKTIVNÍ DĚTI

trnd Průvodce projektem



Vítejte v našem nejnovějším projektu, ve kterém můžeme vyzkoušet zdravou svačinu od 
značky Sunárek – ovocné kašičky s cereáliemi v praktickém obalu a BIO křupky, a můžeme 
sdílet naše zkušenosti s těmi, kdo také chtějí dopřát svým dětem zdravé a výživné jídlo
v nejvyšší baby kvalitě.

Výrobky té nejvyšší kvality značek Sunar a Sunárek provází již přes 80 let každou novou 
generaci na jejím startu do života. 

…vyzkoušeli řadu příchutí Sunárek ovocných kašiček s cereáliemi.
…vyzkoušeli dvě varianty Sunárek BIO křupek.
… sdíleli naše zkušenosti na sociálních sítích s hashtagy #sunarek

#trndsunarek a #trndprojekt a označením @cz_sunar a @sk_sunar.
…sdíleli zkušenosti a vzorky s našimi přáteli.  
…napsali recenze na Sunárek kašičky a křupky na online platformách.
…shrnuli náš názor v závěrečném dotazníku.

V našem projektu spolu s dalšími 600 trnd-ambasadorkami bychom rádi...

Starejme se dobře 
o plná bříška našich 
malých lásek! ☺

Sunárek Ovocné kašičky s cereáliemi 
a Sunárek BIO křupky trnd projekt

Tvůj projektový balíček

Pro tebe:
• 5x Sunárek Ovocná kašička s cereáliemi 120 g 

(banán a jahoda, hruška a meruňka, jablko 
a borůvka, jablko a broskev, mix ovoce)

• 1x BIO Čočkové prstýnky 50g
• 1x BIO Hráškové lusky 50g
• 1x Průvodce projektem

Pro tvé přátele s dětmi 12+ měsíců: 
• 5x Ovocná kašička s cereáliemi 

120 g – banán a jahoda
• 5x Ovocná kašička s cereáliemi 

120 g – jablko a borůvka
• 10x BIO Čočkové prstýnky 15g
• 10x BIO Hráškové lusky 15g
• 20x dotazník



Vaše úkoly v roli Sunárek ambasadora

Pět různých příchutí ovocných kašiček s cereáliemi, jaké příchutě si oblíbíte? Skvělé řešení 
jako rychlá svačina nebo rychlé jídlo, které díky cereáliím skutečně zasytí! Zpestřete jídelníček 
vašich dětí křupkami v bio kvalitě. 

Podělte se o vzorky s přáteli, kteří mají také malé děti a ocení rychlou svačinu v praktické 
kapsičce. Mohou vyzkoušet dvě příchutě Ovocné kašičky s cereáliemi, které pořádně zasytí 
hladová bříška. A také vzorky hrachových nebo čočkových Sunárek BIO křupek pro zpestření 
jídelníčku a zdravé mlsání.

Až budete mít zkušenosti s produktem, udělejte pěkné a inspirativní tématické fotky s kašičkou 
a s křupkami a sdílejte je na vašich sociálních sítích spolu s vašimi postřehy. Vytvořme online 
buzz pro tyto skvělé produkty a inspiraci pro ty, kteří hledají, jak snadno zasytit své aktivní 
ratolesti. Nezapomeň označit @cz_sunar nebo @sk_sunar a přidej hashtagy #sunarek,  
#trndsunarek a #trndprojekt, aby Sunárku neunikl žádný váš příspěvek

Recenze jsou dobrý způsob, jak se dozvědět více o zkušenostech s produktem od skutečných 
uživatelů. Jako testeři můžete sesbírat mnoho podnětů, které budou užitečné pro budoucí 
uživatele Sunárek ovocných kašiček s cereáliemi a Sunárek BIO křupek. Vyzkoušejte a shrňte 
své dojmy a praktické rady, maximálně ve 4 větách.

Ochutnali jsme Sunárek Ovocné kašičky s cereáliemi 

Ochutnali jsme Sunárek BIO křupky

Rozdal/a jsem všechny vzorky přátelům 

Facebook

dm.cz

diskuzní fórum (emimino.cz, najmama.sk apod.) 

Instagram

mall.cz

Osobní blog 

heureka.cz zbozi.cz

Nahrál/a jsem příspěvek na           

Sdílel/a jsem recenze na mně určených platformách:

1. Vyzkoušejte Sunárek Ovocné kašičky s cereáliemi a BIO křupky!

2. Sdílejte vzorky s dalšími rodiči!

3. Inspirujte ostatní na sociálních sítích svou zkušeností se Sunárekem!

4. Napište recenzi na produkt!



Sunárek Ovocné kašičky s cereáliemi

Zasytí a dodají potřebnou energii

Sunárek ovocná kašička s cereáliemi je ideální jako rychlá svačina, a to jak v pohodlí domova, 
tak díky praktickému obalu na cestách.

Kapsičky obsahují 70% vyzrálého, šťavnatého ovoce, směs vybraných cereálií a přidané vitamíny 
a minerální látky. Představují tak chutné, vyvážené a syté jídlo.

• Speciálně vyvinuty pro výživové potřeby dětí - jsou zdrojem železa, vápníku, zinku, obsahují 
vitaminy C, E, B1, B6, kyselinu listovou a niacin. 

• Určené pro děti od ukončeného 6. měsíce.
• Vhodné i pro starší děti – přidané cereálie děti zasytí a dodají více energie, než čistě ovocné 

kapsičky. Na zahnání hladu po sportu, ve škole či na výletě tak stačí i jedna 120g kapsička. 

Vybrané ovoce 
a cereálie

Bez přídavku 
cukrů* 

Bez umělých 
barviv a konzerv. 

látek**

Směs min. látek 
a vitaminů

Rychlé a lahodné 
jídlo

* Obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry. ** Podle zákona.



Sunárek Bio křupky

Naše tajemství zdravého mlsání

Sunárek BIO křupky představují nesladkou variantu oblíbených křupek a jsou vyrobeny bez 
přídavku soli a cukrů*. Přispívají tak k lepším stravovacím návykům dítěte. 

• Kromě vitaminu B1 se do nich nepřidává nic dalšího. 
• Vyrobeny z vysoce kvalitních BIO surovin. 
• Vhodné pro děti od ukončeného 12. měsíce, ale pochutnají si na nich i starší děti.

Hráškové a čočkové BIO křupky díky vysokému 51% obsahu luštěnin obsahují proteiny
a vlákninu, navíc umožňují zařadit luštěniny hravou formou do jídelníčku dětí. 

BIO-kvalita 

Obsahují 51 % BIO sušené 
čočky a BIO kukuřičnou 
krupici

Obohacené o vitamin B1

Bez lepku

Sůl 0,003 g a cukry 1,1g

Obsahují 51 % BIO sušeného 
hrachu a BIO kukuřičnou 
krupici

Obohacené o vitamin B1

Bez lepku

Sůl 0,001 g a cukry 1,6g

Obsahují BIO sušenou mrkev
a BIO kukuřičnou mouku 
a krupici

Obohacené o vitamin B1

Bez lepku

Sůl 0,28 g a cukry 4,2g

Bez lepku Lokální výrobek Bez přídavku cukrů a soli* 

* Obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry. Sůl je obsažena v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.



Co je to baby kvalita?

Pojem baby kvalita označuje nejvyšší kvalitu potravin, které jsou speciálně určené pro děti  
od narození do 3 roku života. Tyto potraviny jsou na obale vždy označeny věkovou kategorií, 
od které je možné je začít podávat. 

Na tyto potraviny se vztahují ty nejpřísnější legislativní požadavky z hlediska vysoké kvality  
a zdravotní nezávadnosti. Tato kategorie potravin patří mezi nejvíce kontrolované. Kontrolují 
se kupříkladu zbytková množství pesticidů, těžkých kovů, plísní, či jiných nežádoucích látek. 
Jejich limity jsou u dětské stravy mnohonásobně nižší než u běžných potravin, a proto musí 
být všechny vstupní ingredience speciálně pěstované pro dětskou kvalitu. ):  Věděli jste, že 
potraviny vyráběné pro děti do 3 let musí splňovat ještě přísnější podmínky a jsou pečlivěji 
kontrolovány než potraviny s nálepkou BIO, které pro sebe běžně kupujete?

Velmi vysoké požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost jsou tedy kladeny už na vstupní 
suroviny, tzn. pěstitele ovoce, zeleniny, obilovin a způsob chovu zvířat, ze kterých jsou 
následně vyráběny potraviny pro nejmenší. Potravina tak v rámci výrobního řetězce může  
projít až 750 kontrolami, než se dostane do rukou konečnému spotřebiteli.

Potraviny v baby kvalitě jsou proto to nejlepší, co můžete na trhu najít. Všechny produkty 
Sunárek jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a v baby kvalitě. 



Momenty se #sunarek a #trndsunarek 

Sdílejte své dojmy s hashtagy #sunarek a #trndsunarek! Pomožme Sunárku 
zvýšit povědomí o Ovocných kašičkách s cereáliemi a BIO křupkách! Následujte 
naše tipy pro ty nejlepší fotky.

#sunarek a #trndsunarek
Pro více inspirace sleduj Sunárek na Instagramu: @cz_sunar nebo @sk_sunar 

Namísto vyfocení 
projektového balíčku 
raději vytvořte krásné 

pozadí, které vyzdvihne 
produkt.

Pro tu nejlepší kvalitu se 
ujistěte, že má fotka dost 
světla a je ostrá. Nestyďte 

se být kreativní!

Ujistěte se, že je viditelný 
název produktu a skryjte 
ze záběru ostatní značky.

Chutná Vašemu dítěti? 
Vyfoťte jej, jak si užívá 

zdravou svačinku 
Sunárek, ať už jste doma, 
nebo někde na procházce 

v parku, na koupališti, 
na pikniku nebo jako 

svačinovou sadu na výlet!



SUNÁREK OVOCNÉ KAŠIČKY 
S CEREÁLIEMI A BIO KŘUPKY: 
PLNÁ BŘÍŠKA PRO NAŠE LÁSKY

#sunarek #trndsunarek

Blog projektu: https://trnd.cz/sunarek
trnd kontakt: vera@trnd.cz
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