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Odkryj Kaszki BoboVita!

Droga Mamo, Drogi Tato, 
Dbasz, by dać swojemu Dziecku wszystko to, 
co najlepsze, by prawidłowo się rozwijało i było 
szczęśliwe. Zwracasz uwagę na to, co je, bo wiesz, 
że żywienie ma istotny wpływ na rozwój maluszka, 
szczególnie podczas 1000 pierwszych dni życia.

Czy wiesz, że kaszki BoboVita:

•  to pełnowartościowy posiłek* z różnorodnych składników- 
8 rodzajów zbóż, owoców i mleka modyfi kowanego,

•  zgodnie z najlepszą praktyką i przepisami prawa są bez 
konserwantów i sztucznych barwników,

•  a każda partia zbóż przechodzi nawet ponad 600 testów jakości 
i bezpieczeństwa.

Dzięki temu pełnowartościowe kaszki BoboVita to pyszny posiłek dla 
Twojego dziecka. Mniam!

* Zgodnie z rekomendowanym sposobem przygotowania.

Czy wiesz, że kaszki BoboVita:

Zestaw dla dzieci 
powyżej 4 miesięca

Zestaw dla dzieci 
powyżej 8 miesięca

Twój Zestaw Ambasadorki

Zestaw dla Ciebie do wypróbowania 
i zrecenzowania online:

•  3 x Kaszka BoboVita dopasowana do wieku Twojego dziecka

•  Przewodnik projektu trnd, pełen przydatnych wskazówek 
i informacji

•  Broszura BoboVita Porcja Zbóż – Rola zbóż w diecie dziecka

Masz już cały zestaw Ambasadorki? 
Podziel się z nami swoimi wrażeniami na blogu projektu:
www.trnd.pl/projekty/kaszki-bobovita
Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem mango@trnd.pl



Wskazanie wiekowe informuje Cię o tym, czy skład kaszki 
jest dopasowany do potrzeb Twojego dziecka na każdym 
z etapów rozwoju. Pamiętaj, że produkty ze wskazaniem 
wiekowym są odpowiednie dla niemowląt i małych dzieci przez 
pierwsze 1000 dni życia.

Możesz wybrać tradycyjną kaszkę lub kaszkę z wyjątkowej 
serii ,,PORCJA ZBÓŻ’’, w której znajdziesz także kaszki 
pełnoziarniste.

Kaszki idealnie dopasowane

Tak jak Rodzice dbają o swoje dziecko, tak samo BoboVita 
troszczy się o swoje zboża od  ziarenka aż do gotowej kaszki.

Jakość i pochodzenie 

Wysoka jakość! 
Zboża BoboVita spełniają restrykcyjne wymagania pod względem 
pozostałości pestycydów. Normy dla naszych zbóż są aż ponad 
1000 razy bardziej* surowe niż dla zbóż dla dorosłych! 

Rygorystyczne kontrole 
Każda partia zbóż przechodzi nawet ponad 600 testów jakości 
i bezpieczeństwa. 

Zaufani dostawcy 
Wybieramy najlepsze zboża z Europy. Nasi dostawcy ściśle 
przestrzegają restrykcyjnych norm uprawy zbóż dla dzieci. 
Z większością z nich współpracujemy już od ponad 10 lat! 

Od ziarenka do kaszki

* Dotyczy norm dla pestycydów w zbożach. Żywność dla niemowląt 
i małych dzieci spełnia normy jakości i bezpieczeństwa produktu 
wynikające z przepisów prawa europejskiego i krajowego. Normy te 
sa o wiele bardziej restrykcyjne w porównaniu z żywnością ogólnego 
przeznaczenia. 



Zestaw Ambasadorki BoboVita dla 
dzieci powyżej 4 miesiąca

Zestaw Ambasadorki BoboVita 
dla dzieci powyżej 8 miesiąca

Kleik kukurydziano-ryżowy
Delikatny i łagodny kleik kukurydziano-
ryżowy to idealna propozycja na początek 
rozszerzania diety dziecka. Kleik 
kukurydziano-ryżowy został starannie 
skomponowany tak, by zawierał to, co dobre 
dla Twojego Dziecka: zboża - ryż, kukurydza 
- ważne składniki zbilansowanego jadłospisu.

PORCJA ZBÓŻ Kaszka bezmleczna 
7 zbóż zbożowo-jaglana
Aż 7 różnych zbóż w jednej przepysznej kaszce- 
wśród nich wartościowe proso, z którego 
otrzymywana jest kaszka jaglana i inne zboża 
pełnoziarniste, uważane za bardzo wartościowe. 
To doskonałe źródło zbóż, potrzebnych w 
zbilansowanej diecie Twojego Dziecka.

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczna 7 zbóż 
z płatkami kukurydzianymi banan 
pomarańcza 
Czas na nowe konsystencje! Chrupiąc złociste 
płatki kukurydziane kryjące się w kaszce, 
Twój Maluszek rozwija umiejętność gryzienia, 
a pyszna kompozycja 7 zbóż dostarcza mu 
energii do nauki.

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczno-ryżowa 
owocowa z chrupkami ryżowymi 
Pełnowartościowa kaszka z większymi 
kawałeczkami ryżowych chrupek z 
dodatkiem pysznych owoców oraz z 
mlekiem modyfi kowanym to kolejna ciekawa 
propozycja dla starszych maluchów.

PORCJA ZBÓŻ Bezmleczna manna 
Naturalnie prosta, uwielbiana przez maluszki 
kaszka manna, bez dodanego mleka i bez 
dodatku cukru. Ułatwia wprowadzenie do 
diety dziecka glutenu zgodnie z najnowszymi 
zaleceniami schematu żywienia.

PORCJA ZBÓŻ Mleczna manna 
brzoskwinia banan
Kaszka została wzbogacona w kompozycję 
cennych witamin i składników mineralnych 
ważnych dla rozwoju maluszka. A jej pyszny, 
delikatny bananowo- brzoskwiniowy smak 
pozwoli dziecku odkrywać nowe smaki.
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Czas na nowe konsystencje! Chrupiąc złociste 

Twój Maluszek rozwija umiejętność gryzienia, 

Aż 7 różnych zbóż w jednej przepysznej kaszce- 

pełnoziarniste, uważane za bardzo wartościowe. 



Bądź aktywną Ambasadorką BoboVita

Gdy już zapoznałaś się z kaszkami BoboVita, przetestowałaś je razem ze swoją 
Pociechą i przekonałaś się, że spełniają Wasze oczekiwania-nadszedł czas, 
abyś poinformowała nas o Twoich wrażeniach. W tym celu używaj platform, 
gdzie możesz zamieszczać informacje o Kaszkach BoboVita oraz Twoje 
osobiste opinie.

Napisz opinię online
Zastanów się jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy wyborze kaszek 
dla Twojego Dziecka i pamiętaj o tym tworząc opinie, które będą pomocne dla 
innych Mam.

Ważne jest, aby Twoje opinie znalazły się w miejscach dedykowanych Mamom 
i ich Dzieciom. Każda z nas ma swoje ulubione miejsca w sieci dlatego wybierz 
ulubione blogi, fora dyskusyjne, na których możliwe jest pozostawienie opinii/
komentarza i poruszane są tematy związane z odżywianiem dzieci.

Wykonaj zdjęcie i zamieść je na profi lu społecznościowym
Czas w projekcie jest świetną okazją, aby dokumentować życie Twojej Pociechy, 
która rozwija się niezwykle dynamicznie podczas pierwszego roku życia. 
Zdjęcia zamieszczone na Instagramie i Facebooku będą cudowną pamiątką.
Pamiętaj również, aby wykonać zdjęcie w klimacie BoboVita Kaszki podziel się 
nim na Twoim profi lu na Instagramie i Facebooku wraz z #bobovita #kaszka 
#mniam w opisie.

Zaraportuj Twoją aktywność
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam przez ‘Moje trnd’- 
to bardzo ważne.

Śledź bloga projektu BoboVita
Podczas całego projektu dzielimy się naszymi opiniami na temat kaszek 
BoboVita oraz wymieniamy się doświadczeniami na blogu projektu:
www.trnd.pl/projekty/kaszki-bobovita

Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć na 
blogu projektu. Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje na adres: 
mango@trnd.pl. Dziękujemy!

Przewodnik projektu

Odpakuj i wypróbuj 
kaszki BoboVita

Wyraź swoją opinię.

Zacznij od rozpakowania przesyłki – najlepiej w towarzystwie swoich 
bliskich, przyjaciół lub znajomych – i poznaj zawartość Twojego zestawu 
startowego. Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, 
w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat kaszek BoboVita 
oraz samego projektu. Wiele cennych informacji znajdziesz również w Broszurze 
,,Porcja Zbóż Rola Zbóż w diecie dziecka’’ dołączonej do Twojego Zestawu 
Ambasadorki.

Wypróbuj!
Przygotuj pierwszą porcję kaszki dla Twojego Malucha. Wasze pierwsze 
wrażenia udokumentuj, najlepiej robiąc zdjęcia. Potem prześlij je poprzez 
‘Moje trnd’.

Wypełnij dwie ankiety w projekcie- początkową oraz końcową
Wspieraj zespół BoboVita swoimi doświadczeniami, jak również pomysłami 
i wskazówkami dotyczącymi ulepszenia, które BoboVita może wykorzystać 
podczas projektowania produktu.

Podziel się swoją opinią na temat kaszek BoboVita w trakcie czterech tygodni 
trwania naszego projektu, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych. 
Jak tylko ankieta będzie dostępna, zostaniesz o tym poinformowana 
mailowo.

Zadanie wykonane:
Wypełniłam ankietę na początku projektu.
Wypełniłam ankietę na końcu projektu.
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Zdjęcia Twoje i Twojego 
Malucha opublikuj na profi lu 
na Instagramie i Facebooku 
w opisie dodając #bobovita  
#kaszka #mniam 

Świetnym pomysłem 
jest również nakręcenie 
krótkiego fi lmiku 
i zamieszczenie go na 
YouTube lub na Instagramie.
Pamiętaj, aby przesłać nam 
linki do tych publikacji przez 
‘Moje trnd’.

Zdjęcia i fi lmiki wykonane podczas projektu to świetna pamiątka 
wspólnie spędzonych chwil z Twoim Szkrabem. Miej telefon lub aparat 
zawsze pod ręką, aby móc uwiecznić Waszą  przygodę z #bobovita 
#kaszka #mniam

Nie możemy doczekać się, aby poznać Ciebie 
i Twojego Malucha…

Żyjemy w pośpiechu i nie zawsze mamy czasu na uwiecznienie 
radosnych chwil spędzonych z naszym Maluchem. Wykorzystaj 
czas w projekcie i odnajdź przyjemność w codziennych 
czynnościach takich jak przygotowanie jedzenia dla Twojego 
Malucha lub karmienie. 
 
Nauka jedzenie kaszek może być zabawą zarówno dla Mamy jak 
i dla Dziecka. Wykonaj wspólne zdjęcie i pokaż nam jak dobrze 
bawicie się w projekcie BoboVita!

Wasza #bobovita na 
zdjęciach!



Jednym z Twoich zadań jako Ambasadorki BoboVita 
jest zostawienie opinii i komentarzy o testowanych 
przez Ciebie kaszkach BoboVita w Twoich ulubionych 
miejscach w Internecie. Dzięki temu  inne Mamy 
wprowadzające nowe produkty do diety dziecka 
również będą mogły  wybrać to, co najlepsze dla 
swoich Maluchów.

Jak stworzyć opinię online?

Co wziąć pod uwagę, aby moja opinia 
była wartościowa? 

Koniecznie zapoznaj się z broszurą ,,Porcja Zbóż 
Rola zbóż w diecie dziecka’’, z której dowiesz się 
dlaczego tak ważne jest dostarczanie Twojemu 
Maluchowi wysokiej jakości różnorodnych zbóż. 
Dowiedz się również jak kształtować nawyki 
żywieniowe od najmłodszych lat, te wszystkie 
ciekawostki pomogą Ci także w stworzeniu jeszcze 
ciekawszej opinii. 

1

Aby Twoja opinia pozostawiona w sieci była wartościowa dla 
innych mam wybierz miejsce, w którym sama szukałabyś 
informacji na temat żywienia Twojego Malucha.

2

Mogą to być np. blogi parentingowe, fora dyskusyjne 
dla rodziców, sklepy internetowe, w których dostępne 
są kaszki Porcja Zbóż i możliwe jest pozostawianie 
komentarzy. Również artykuły dla Mam są świetnym 
miejscem na wymianę tego typu informacji.

3

Pomyśl czego Ty sama chciałabyś dowiedzieć się 
z opinii innych Mam szukając idealnej kaszki dla 
swojego Dziecka. Tworząc komentarze i opinie 
pamiętaj, aby podkreślić skład i bogactwo wartości 
odżywczych w kaszkach BoboVita.

4

Pamiętaj, aby przesłać link do zamieszczonej przez 
siebie opinii – to bardzo ważne!5



Napisz do nas
na www.bobovita.pl

Zadzwoń do nas
801 16 5555

pon.-czw. w godzinach 8.00-18.00, 
piątek 8.00-17.00 (opłata zgodnie 

z cennikiem operatora) 

Porozmawiaj na czacie
na www.bobovita.pl

wtorek, środa i czwartek: 10.00-
12.00 oraz 14.00-16.00

Codziennie Porcja Zbóż 

Każda porcja kaszki BoboVita dostarcza kluczowych 
składników dla wzrostu i rozwoju Twojego Maluszka!

Doradcy BoboVita

Droga Mamo,
Zadbaj o prawidłowe żywienie Twojego Dziecka – 
kształtujesz w ten sposób jego zdrowe przyzwyczajenia 
żywieniowe na całe życie.

Masz pytania dotyczące żywienia i rozwoju Twojego 
Dziecka lub produktów BoboVita?
Zachęcamy Cię do kontaktu z doradcami BoboVita, którzy 
chętnie odpowiedzą na Twoje  pytania.

Twoi Doradcy
Kontaktuj się z nami zawsze, gdy masz pytania na temat 
żywienia i rozwoju maluszka!



www.trnd.pl/projekty/kaszki-bobovita
trnd kontakt: mango@trnd.pl
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