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3. Zrób zdjęcie
na swojego Instagrama 
i dodaj hashtag 
#RoślinnaPremiera

4. Podsumuj
swój udział w projekcie – 
wypełnij ankietę końcową Przewodnik projektu

Opiekun projektu: nina@trnd.pl

1. Spróbuj
nowych napojów na bazie roślin

2. Poczęstuj
 znajomych i przyjaciół
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Poczęstuj nim 
znajomych!
osób poszukujących 
urozmaicenia swojej diety.

Miej go zawsze 
przy sobie!
w pracy, w podróży, 
na uczelni?

Pomysły na zdjęcie: Jak zrobić zdjęcie na Twojego Instagrama?

#RoślinnaPremiera

Zacznij dzień od
          !
owsianka, smoothie 
albo musli?

Zacznij dzień od
          !
Zacznij dzień od
          !
Zacznij dzień od

Wykorzystaj
w kuchni!
idealna alternatywa dla 
produktów mlecznych.

• Twoje zdjęcie lub selfi e z napojem
• Twoje zdjęcie w kuchni podczas 

przygotowywania posiłku z 
wykorzystaniem napoju

• Zdjęcie napoju            w otoczeniu owoców, 
orzechów, ziaren etc.

• Przygotowany posiłek np. owsianka, 
smoothie z wykorzystaniem napoju

Zdjęcie napoju            w otoczeniu owoców, 
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