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Agnieszka
B.

Odk?d w naszym ?yciu pojawi?y si? dzieci, chc?c zapewni? im wszystko co
najlepsze, zacz?li?my zwraca? wi?ksza uwag? na sk?ad kupowanych
produktów ?ywno?ciowych, ich naturalno?? i pochodzenie, bo potrzeby
ma?ych brzuszków s? ogromne. W sezonie w ogródku i sadzie dziadków ca??
rodzin? zbieramy owoce i warzywa, które nast?pnie suszymy, mrozimy lub
zamykamy w s?oikach, by móc cieszy? si? nimi przez ca?y rok. ?liwek i moreli
niestety nie mamy, a ?e jestem zwolenniczk? jak najwcze?niejszego
zapoznawania dziecka z ró?norodnymi polskimi smakami, dlatego najch?tniej
wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? Nestle o takim w?a?nie smaku. Znam i
ceni? od lat nie tylko smak ale przede wszystkim w?a?ciwo?ci zdrowotne tych
owoców, i chc? by stanowi?y one wa?ny sk?adnik diety naszej rodziny. ?liwki
wielokrotnie pomaga?y naszym maluszkom przy nieprzyjemnych dla ich
delikatnych brzuszków zatwardzeniach, za? morele równie? wp?ywaj?
pozytywnie na trawienie i zawieraj? sporo tak cennego dla dzieci ?elaza.
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Monika K.

Dla swojego dziecka wybieram kaszk? mleczno- ry?ow? 5 owoców, poniewa?
oprócz niezb?dnych sk?adników od?ywczych dzi?ki tej kaszce dziecko mo?e
pozna? smak owoców, które nie s? codziennym bywalcem naszego domu np.ananas, czy gorzej dost?pna w okresie zimowym brzoskwinia.

Natalia K.

Nestlé Kaszka mleczno-ry?owa banan, gdy? zawiera du?o wa?nych warto?ci
od?ywczych, a do tego ma smak banana, czyli naszego ulubionego owocu.
Sprawia to, ?e jest to kaszka o idealnym po??czeniu zdrowego ze smacznym :)

Joanna P.

Wybieram kaszk? mleczno- ry?owa z bananem. Sprawia ona ?e dziecko
ch?tnie siagnelo po nowe produkty spo?ywcze, a wcze?niejsze próby
urozmaicenia posi?ków nie przynosi?y rezultatów. Mój synek jedz?c ta kaszk?
ca?y czas si? u?miecha.

Weronika
W.

Dla swojego dziecka wybra?a bym kaszke mleczno-ry?ow? Nestlé o smaku
Bananowym :)
Ja uwielbiam te owoce i jad?am w ci??y cz?sto banany
Synek mo?e te? polubi ich smak dzi?ki kaszce Nestlé i b?dzie razem z mam?
zajada? cz?sto bananki :D

Paulina M.

Zdecydowanie wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? z dodatkiem malin Oskarek nie jest na razie zbyt rozmowny (za to w swoim w?asnym j?zyku
baaaardzo;)), ale "ma-li-na", z silnym akcentem na ka?d? sylab? to s?owo,
które opanowa? zaraz po "mama" i "tata". My?l?, ?e pomog?y w tym mu
maliny z babcinej dzia?ki, którymi móg? sie rozkoszowa? ca?? ko?cówk? lata.
Lato ju? dawno za nami, dlatego wybra?abym dla niego malinowe
wspomnienie s?odkiego lata zamkni?te w opakowaniu kaszki :)

Katarzyna
K.

Dla swojego dziecka gdy osi?gnie odpowiedni wiek wybra?abym kaszk?
mleczno-ry?ow? o smaku bananowym ze wzgl?du na pe?nowarto?ciowy
sk?ad i warto?ciowe sk?adniki od?ywcze. Jest to produkt wysokiej jako?ci a
smak ten jest mi szczególnie polecany przez znajome mamy :)

Olga C.

Dla swojego dziecka wybieram kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku banana,
poniewa? z pewno?ci? wybornie smakuje, wspania?e warto?ci spo?ywcze
oferuje! Swoim wygl?dem zaskakuje, zapachem wr?cz oczarowuje! Moja
pociecha b?dzie zajada? j? z przyjemno?ci? a ja przepe?ni? si? wielk?
rado?ci?! :) Kaszka ta, wszystko, co najlepsze posiada, ?aden rodzin z
dylematem wi?c si? nie zmaga! :) Bananowa kaszka - j? wybieram, bo jej
sk?ad oraz wyj?tkowo?? bardzo doceniam! <3

Anna H.

Mój maluszek wybra? kaszk? mleczno ry?ow? malinow?. Zajada si? ni? na
?niadanie i kolacje. Ja jestem spokojna, bo wiem ?e z kaszk? Nestle nie
b?dzie mia? ?adnych niedoborów, bo poza znakomitym smakiem Jego
ulubionej maliny, kaszka dostarcza Maluszkowi porz?dn? dawk? ?elaza,
witamin i niezb?dnych kultur bakterii. Polecam wszystkim ma?ym brzuszkom i
podniebieniom.
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Ewa M.

Dla mojego dziecka wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? Nestlé z dodatkiem
banana po 4 miesi?cu ?ycia. Jestem pewna, ?e córce szczególnie przypad?by
do gustu ten smak. Dlaczego? Otó? gust kulinarny niemowl?cia mo?e
kszta?towa? si? ju? podczas ?ycia p?odowego! S?dz? zatem, ?e moje
ci??owe (ale tak?e codzienne) uwielbienie do bananów nie jest tu bez
znaczenia i moje male?stwo b?dzie je podziela?.

Kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku bananowym poniewa? zawiera 11 witamin,
Omeg? 3, ponad 50% dziennego zapotrzebowania na ?elazo i dodatkowo wit.
Dominika B.
C, która pomaga w jego wch?anianiu. Jest to kaszka, która jest
pe?nowarto?ciowym posi?kiem, szybkim w przygotowaniu.
Paulina S.

Jak urodzila sie corcia mowilam do niej,,malinko,, wiec kupilam kaszke
malinkowa. Malej posmakowala wiec teraz u nas gosci w domu.

Zaneta O.

Maja uwielbia kaszk? mleczno-ry?ow? Nestle o smaku malinowym. Kaszka
towarzyszy jej nawet przez cztery posi?ki w ci?gu doby. Rano i wieczorem w
formie tradycyjnej za? w nocy dodawana do mleka sprawia, ?e ?pimy du?o
d?u?ej.

Magda S.

Wybra?am kaszk? Nestle na dzie? dobry mleczno ry?owo- kukurydziana o
smaku jab?ko banan morela, poniewa? ma dobry sk?ad ,jest b?yskawiczna w
przygotowaniu i mojemu maluszkowi bardzo smakuje i zdjada do ostatniej
?y?eczki.

Mariola E.

Dla swojego dziecka wybralabym Kaszke mleczno-ry?owa o smaku
waniliowym, poniewa? jest pe?nowarto?ciowym posi?kiem, który zawiera
cenne skladniki wa?ne dla rozwoju dziecka. Dostarcza ponad 50% dziennego
zapotrzebowania na ?elazo, które jest bardzo wa?ne w diecie dziecka. Prosta i
szybka w przygotowaniu.

Joanna M.

Wybra?a bym kaszk? mleczno-ry?owa o smaku waniliowym, poniewa?
dopiero zaczynamy przygod? z rozszerzeniem diety maluszka, A do takiej
mog? doda? ka?dy ?wie?y owoc tym samym urozmaica? codzienne potrawy i
worowadzac nowe smaki.

Angelika F.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? na dobranoc o smaku jab?ka poniewa?
po 4 miesi?cu brzuszek dziecka jest ju? ustabilizowany i jest to dobry moment
na nauk? przesypiania nocy.

Patrycja G.

Mój synek uwielbia truskawkow? i bananow?, jednak zdecydowanie cz??ciej
si?gamy po bananow? ze wzgl?du na jej delikatny smak.

Karolina K.

Dla mojego dziecka z pewno?ci? wybra?bym kaszke mleczno ry?owa o
smaku truskawkowym poniewa? ca?? ci??e zajadam si? truskawkami a jak
wiadomo gusta smakowe kszta?tuj? si? ju? w ?yciu p?odowym i my?l? ?e
moje dziecko b?dzie preferowalo w?a?nie ten smak. Jego starsi braci równie?
wybierali w?a?nie ten smak.
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Natalia C.

Wybior? kaszk? mleczno-ryzow? o smaku bananowym. Uwa?am i? jest to
najodpowiedniejszy,najbardziej delikatny smak jak dla maluszka który poznaje
dopiero nowe smaki

Patrycja P.

Dla swojego dziecka wybra?ambym kaszk? o smaku waniliowym. Moim
zdaniem to jeden z bardziej neutralnych, ponadczasowych smaków.
P.S. sama bardzo j? lubi? :)

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? Nestlé o smaku truskawkowym po 6
Angelika W. miesi?cu ?ycia, poniewa? jest dostosowana do wieku mojego synka i jest w
jego ulubionym smaku :)

Aleksandra
B.

Z racji tego, ?e kaszka mleczno-ry?owa jest produktem zdrowym,
pe?nowarto?ciowym i bezglutenowy, to nie zawaham si? jej poda? dziecku, a
je?eli chodzi o smak, to zdecydowanie banan! Z dwóch wzgl?dów, po
pierwsze kaszk? mo?na poda? najszybciej, ju? od 4 miesi?ca ?ycia, a po
drugie przez cia?? ci??e na deser robi?am sobie ry? na mleku z bananami,
które kocham, wi?c my?l?, ?e córeczka odziedziczy gust smakowy od mamy
??

Malgorzata
L.

Wybra?abym Nestlé kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku waniliowym. Kaszka
szybka w przygotowania i syc?ca. Bardzo wyczuwalny, ale nie za s?odki smak
wanilii.

Paula P.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku maliny. Oprócz tego, ?e jest
smaczna, posiada witaminy niezb?dne do prawid?owego rozwoju dziecka.

Zofia S.

Ja wybra?bym dla dziecka kaszk? na "Dzie? Dobry" o smaku truskawkabanan. Bo ka?dy dzie? z takim ma?ym szcz??ciem jest dobry

Karolina H.

Przede wszystkim najukocha?szy banan!?? To ulubiony owoc w naszej
rodzinie. Po prostu. Na drugi rzut pójdzie klasyczna wanilia.

Beata P.

Wybór nie jest ?atwy, ale kieruj? si? tu smakiem mojej córci. Najlepiej smakuje
jej kaszka mleczno- ry?owa 5 owoców lub kaszka na dobranoc o smaku
gruszki. Dopóki b?dzie mie? ochot? na ?niadania i kolacje w takiej formie
pozostaniemy przy tych smakach.

Joanna B.

Mój synek uwielbia kaszk? bananow? i zdecydowanie najch?tniej ja je wi?c ja
znaj?c produkty Nestle podaje mu j? bez wahania. Synek je z zapa?em a ja
jestem pewna ?e podaje mu to co zdrowe

Joanna S.

Wybra?abym Kaszk? mleczno-ry?owa jab?ko banan gruszka, bo to moje
ulubione smaki, wi?c mo?e mój maluszek te? b?dzie je lubi? :) a kaszki sama
lubi? do dzi?.

Ewelina M.

Doskona?y sk?ad i kluczowe w diecie Maluszka ?elazo sprawia, ?e wybór
ulubionych kaszel dla córci jest bardzo prosty. Nestle b?dzie go?ci?
codziennie w naszej diecie :)

Marta K.

Wszystkie kaszki s? przepychota!! Mój maluch ka?d? wcina z u?miechem i do
ostatniej ?y?eczki!
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Alicja T.

Mysl?, ?e nast?pn? kaszk? mleczno-ry?ow?, któr? b?d? chcia?a wypróbow?
b?dzie kaszka o smaku truskawkowym, powinna by? s?odka i mie? ?adny
kolor, co dodatkowo przyci?gnie uwag? mojego maluszka.

Paulina S.

Na poczatek wybralabym kaszke tylko z jednym dodatkowym skladnikiem np.
Z bananem, zeby sprawdzic czy dziecko nie ma na ten owoc uczulenia, a
dopiero po wyprobowaniu kilku smakow zaczelabym wprowadzac
wieloskladnikowe kaszki np. Z jablkiem, bananem i gruszka albo z truskawka,
to i Mama troche posmakuje:)

Julia C.

Wybra?abym kaszk? o smaku bananowo-jab?kowym, uwa?am ?e s? to
najsmczniejsze owoce dla mojego dziecka.

Katarzyna
M.

Próbujemy wszystkich kaszek. Córcia sko?czy?a 6 miesi?cy i jak dot?d jej
faworytk? jest kaszka o smaku waniliowym. Ma bardzo przyjemny, ?agodny
smak. Ale inne smaki te? jemy.

Iwona S.

My?l?, ?e wypróbujemy z Córk? wszystkie smaki, ?eby sprawdzi?, który
zasmakuje jej najbardziej! Ja najbardziej nie mog? doczeka? si? waniliowej!
Wierz?, ?e niezale?nie od smaku, wybior? dla mojego dziecka najlepsz?
jako??!

Joanna R.

Razem z córci? b?dziemy testowa? wszystkie kaszki. Zaczniemy od mlecznory?owej kaszki waniliowej. Ju? nie mog? si? doczeka? czwartego miesi?ca
?ycia. Czyta?am opinie rodziców odno?nie tej kaszki i s? bardzo pozytywne.

Patrycja G.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? z bananem, dlatego ?e mo?na j?
podawa? ju? od 4 miesi?ca, bardzo wa?,ne dla mnie jest to, ?e jest to produkt
bezglutenowy i pe?nowarto?ciowy.
W swoim sk?adzie zawieraj? niezb?dne dla rozwoju maluszka
immunosk?adniki, na które zwracam szczególn? uwag? i uwa?am, ?e s?
doskona?ym wyborem tu? po mleku matki. Najwa?niejsze, ?e s? w 100%
naturalne.

Paulina K.

Wybra?abym bananowa, ?e wzgl?du na super smak :)

Weronika
S.

Ka?d? kaszk? mleczno-ry?owa wybralabym dla mojego dziecka, poniewaz s?
zdrowe maja mnóstwo witamin i minera?ów, które wspomagaj? rozwój synka,
a do tego s? bardzo smaczne i zapewniaja pe?ny brzuszek po zjedzeniu
odpowiedniej porcji codziennie innego smaku.

Hanna K.

wybieram kasz? na dzie? dobry o smaku bananowym poniewa? to ?wietny
sposób na rozpocz?cie dnia

Wiktoria M.

wybieram kaszki na dzie? dobry o smaku malinowym poniewa? to ?wietne
uzupe?nienie witamin na pocz?tek dnia

Alicja S.

Dla swojego dziecka wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? Nestle o smaku
malinowym poniewa? maliny to smaczne i zdrowe owoce.
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Ania K.

Na ?niadanko jemy kaszk? na dzie? dobry b?d? waniliowa z kolei na kolacj?
zdrowy brzuszek z lipa która dodajemy do mleczka nan optipro i takim oto
duetem spo?ywanym w ci?gu dnia zdrowo ro?niemy

Beata M.

Wybra?abym kaszk? malinow?, aby córeczka pozna?a orze?wiaj?cy smak
malin podany wraz z paleta minera?ów w Waszej kaszce :)

Katarzyna
D.

wybieram kaszk? truskawkow? na dzie? dobry poniewa? to ?wietny sposób
podania dziecku ?niadanka

Katarzyna
S.

Mysl?, ?e bardzi dobrym wyborem b?dzie kaszka mleczno-ry?owa o smaku
truskawkowym, mam nadziej?, ?e moje male?stwo b?dzie uwielbia?o ten smk
w równym stopniu jak ja uwielbiam smak ?wie?ych truskawek.

Agata K.

Wybior? kaszk? mleczno-ry?owym o smaku kakowym, zapewne mój maluszek
bardzo j? polubi, i ch?tnie b?dzie jad? na ?niadanie lub kolacj?, przez co
wszyscy w domu b?d? szcz??liwi.

Weronika
B.

Bardzo ciekawym smakiem wydaje mi si? kaszka bananowo-gruszkowa, brdzo
ch?tnie j? kupi?, aby moje dziecko mog?o próbowa? ró?nych, nawet tak
niecodziennych po??cze? smakowych.

Alicja O.

Jako pierwsza kaszke mleczno- ry?owa wybralabym kaszke o smaku
bananowym. Wydaje mi si?, ?e ma bardzo delikatny smak i jest "bezpieczna"
na pocz?tku drogi w trakcie poznawania nowych smaków.

Magdalena
K.

Wybra?abym dla swojego dziecka Kaszke mleczno-ry?owa z bananem ,gdy?
dziecko je uwielbia i bez kaszki nie ma dnia. Codziennie rano serwowana jest
kaszka i ta najlepiej smakuje.

Agnieszka
L.

Dla mojego male?stwa wybra?bym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku ?liwki
po??czonym z morel?, wydaje mi si? ?e da to ciekawy smak i powinna by?
brdzo dobra dla mojego dziecka.

Beata K.

z Ch?ci? wybra?abym kaszk? o smaku jab?ko, banan i gruszka, wydaje mi si?
to bardzo atrakcyjnym po??czenem smaków.

Urszula S.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku bananowym, po??czy?abym
j? jeszcze z owocami dla lepszego smaku, uwa?am ?e by?by to fantastyczne
?niadanie dla mojego dziecka.

Monika W.

Dla mojego maluszka wybra?abym kaszk? „Dzie? Dobry” o smaku banana i
truskawki, poniewa? oprócz zawarto?ci mleka modyfikowanego i wszystkich
niezb?dnych mikro i makroelementów jest jednocze?nie pyszna, dlatego mój
synek b?dzie zdrowy i zadowolony :)

Agnieszka
I.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku truskawkowym, poniewa?
sama uwielbiam te owoce, cz?sto goszcz? w naszym domu, s? warto?ciowym
owocem pe?nym witamin i chcia?abym, aby dziecko nie tylko jad?o pyszn?
kaszk?, ale równie? uczy?o si? lubi? owoce, po które b?dzie mog?o si?ga?
przez ca?y rok - latem w postaci ?wie?ej, jesieni? i zim? jako rozmro?ony
sk?adnik koktajli jogurtowych, czy dodatek do ró?nych kaszek.

Imi? i
Nazwisko

Odpowied?

Alicja M.

Dla mojego maluszka wybra?abym Nestlé Kaszk? mleczno-ry?ow? z malin?.
Taka decyzja zapad?a od razu. Przez ostatnie 4 miesi?ce ci??y mia?am
ogromn? ochot? na maliny. By?a zima i bardzo wczesna wiosna. Mój m?? i
moi rodzice musieli si? bardzo natrudzi? ?eby kupi? dla mnie upragnione
maliny. Zjada?am ich ogromne ilo?ci. Wszyscy zgodnie my?leli?my, ?e na
?wiat przyjdzie czwarta dziewczynka. Ku naszemu zdziwieniu los obdarzy?
nas ch?opcem. Z ?ycia p?odowego synek bardzo dobrze zna smak malin.
St?d moja decyzja :)

Maria K.

My?l? ?e nie wybra?bym jednej konkretnej kaszki mleczko ry?owej poniewa?
mój 4 letni syn uwielbia? wszystkie smaki kaszel nestle i my?l? ?e moja córka
te? je zasmakuje:). Ja uwielbia?am zapach kaszki bananowej i truskawkowej a
syn wcina? je a? mi?o by?o go karmi? tak?e gdy corka pojawi sie na swiecie i
bedziemy jej rozszerza? diete napewno po nie siegniemy

Monika M.

Zaciekawi?o mnie po??czenie smaków jab?ka z wi?ni?, dlatego wybiore t?
kaszk? na spróbowanie dla mojego dziecka, mam nadziej? ?e b?dzie mu
smakowa?.

Anna Z.

wybieram kaszki na dobranoc o smaku malinowym poniewa? zawieraj? wiele
witamin wspieraj?cych rozwój dziecka

Wiktoria G.

wybieram kaszk? na dobranoc o smaku truskawkowym poniewa? jest to
najlepsza opcja na kolacje

Oliwia R.

Mysl?, ?e wybir? kaszk? z smaku kakao, sama je uwielbiam i mysl?, ?e moje
dziecko poprzez kaszk? równiez pokocha jego smak.

Natalia S.

Wybra?abym kaszk? bananowa poniewa? jest to produkt bezglutenowy i sami
z m??em ja cz?sto jemy wi?c wiemy ?e jest dobra:)

Magdalena
D.

Najch?tniej wybior? dla mojego dziecka kaszk? o smaku malinowym, pewnie
b?dzie s?odka i pyszna, wi?c maluch ch?tnie ja zje.

Paulina D.

wybieram kaszk? o smaku bananowym poniewa? te zawieraj? du?o owoców
w sk?adzie i smakuj? dziecku

Anastazja
M.

wybieram kaszki o smaku malinowym poniewa? zawieraj? wiele jodu i ALA

Marta K.

Wybra?abym kaszk? mleczny-ry?ow? Nestle o smaku bananowym. Moja
córka od pocz?tku rozszerzania diety jest wielk? fank? bananów. Uwielbia
musy Gerber o smaku banana, wiec my?l?, ?e kaszka o smaku jej ulubionego
owoca bardzo przypad?aby jej do gustu :)

Dominika
D.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku truskawka i jagoda, my?l?
b?dzie fantastyczna w smaku, a moje dziecko z przyjemno?ci? b?dzie jad?o
takie ?niadanie.

Natalia L.

Mysl?, ?e wybra?ambym kaszk? mleczno-ry?owym jab?ko-wi?nia, jest to
bardzo ciekawe po??czenie smakowe, ju? nie mog? si? doczeka? kiedy mój
maluszek b?dzie móg? spróbowa? t? kaszk?.
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Iwona S.

wybra?abym kaszk? truskawkow? poniewa? moje dziecko uwielbia
truskawkowe smaki

Ada P.

wybieram kaszk? o smaku truskawkowym na dzie? dobry poniewa? to idealny
sposób na podanie dziecku pysznego ?niadanka

Katarzyna
C.

Jako pierwsz? kaszke przy rozszerzaniu diety wybra?am mleczno-ryzow? o
smaku waniliowym. Ma?ej bardzo smakuje i do tej pory ch?tnie j? kupujemy.

Pamela F.

Wybralabym znana mi ju? kaszke mleczno ry?owa z bananem lub na
dobranoc z jab?kiem Moja córka uwielbia kaszk? Nestle dobranoc O smaku
jab?ka. Mimo ?e ma dopiero 5 miesi?cy, co wieczór domaga si? kaszki i
zjad?a pe?n? miseczk?. Wybieraj?c kaszke Nestle dobranoc wiem ?e córka
ma pe?ny brzuszek i spokojny sen. Kaszka o smaku banana to druga jej
ulubiona . Na drugie ?niadanie zjada kaszke mleczno ry?owa banan bo ten
najbardziej jej smakuje. Wybra?bym i wybieram kaszki Nestle bo ufam firmie,
moja córka je lubi i wiem ?e produkty Nestle s? przebadane, a to
najwa?niejsze. Dodatkowo cena jest fajna:)

Paulina F.

Wybra?am kaszki z serii Skarby Zbó?. Najwa?niejsze , ?e nie maj? dodatku
cukru , tylko naturalne cukry wyst?puj?ce z zbo?ach . Ponadto przedstawiaj?
ca?? gam? zbó? , które dziecko powinno pozna? i spróbowa? . S? naprawd?
smaczne i wydaj? mi si? najzdrowsz? alternatyw? w?ród ca?ej gamy
produktów dost?pnych na rynku .

Agnieszka
G.

"Kaszka mleczno-ry?owa jab?ko banan gruszka" jest numerem jeden w
naszym jad?ospisie!! Od momentu wdro?enia do diety kaszek
przetestowa?y?my w Anastazj? (córci?) wieeele jej smaków jednak ta jest w
?cis?ej czo?ówce. Smak z po??czenia tych trzech owoców jest wybitny na
tyle, ?e podczas jedzenia a? si? ca?a trz?sie! Nawiasem mówi?c smakuje nie
tylko dziecku :)

Iwona L.

Jednog?o?nie z synkiem wybieramy kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku
bananowym! Synek wybiera jedynie walory smakowe, gdy? ze wszystkich
owoców, najbardziej polubi? smak delikatnego banana. Ja natomiast po
wnikliwej analizie sk?adu, wybieram to co najlepsze dla mojego dziecka!
Szereg witamin, mikroelementy- ?elazo, wap?, cynk, probiotyczne bakterie czy
te? kwasy Omega 3, wszystko to wp?ywa na prawid?owy rozwój i odporno??.
Wybieraj?c kaszk? Nestle zadowolone jest zarówno dziecko jak i mama!

Paulina O.

Dla córki wybieram (bo jeste?my na etapie roszerzania diety) kaszk? mlecznory?ow? o smaku truskawkowo-jagodowym. Dla mnie smak ten jest idealnym
wspomnieniem wczesnego lata i pierwszych chwil z moim skarbem :-). Chc?
pokaza? córce ten smak - a skoro ju? nie mam dost?pu do ?wie?ych owoców,
to z przyjemno?ci? pomog? sobie smakow? kaszk? (a przy okazji przygotuj?
ma?? porcj?... dla siebie). I od razu zrobi si? cieplej!
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Wybieraj?c kaszk? dla mojego synka zwracam uwag? nie tylko na smak, ale
na jako?? kaszki. Kaszki mleczno ry?owe Nestle s? ?ród?em witamin oraz
sk?adników mineralnych, które s? wa?ne dla prawid?owego rozwoju
maluszka. Mój synek uwielbia kaszki Nestle, pozna? ju? smak kaszki mlecznory?owej o smaku banana oraz o smaku truskawki. Teraz chcia?abym
wprowadzi? mu kaszk? mleczno-ry?ow? 5 owoców, która jest dostosowana do
Marzena P. szczególnych potrzeb ?ywieniowych maluszka po 9 miesi?cu ?ycia. Synek
pozna nie tylko smak banana, ale równie? jab?ka, moreli, ananasa oraz
pomara?czy. Dodatek owoców nadaje kaszce pyszny smak. Bardzo wa?ne
dla mnie jest, ?e kaszka mleczno-ry?owa 5 owoców jest pe?nowarto?ciowym
posi?kiem, który zawiera mleko modyfikowane, immunosk?adniki oraz
probiotyki Bifidus BL. Dla mnie kaszki Nestle stanowi? fundament zdrowej i
zbilansowanej diety mojego synka.

Anna R.

Wybra?abym "Nestlé Kaszka Owsiano-Pszenna ze ?liwk?". Jest idealn?
kaszk? do rozszerzania diety poniewa? zawiera pszenic? i owies które
pozytywnie wp?ywaj? na uk?ad pokarmowy dziecka. Przemian? materii
wspomaga tutaj równie? ?liwka. I oczywi?cie nie zawiera cukru.

Marta S.

Wybra?abym Kaszke mleczno-ry?owa o smaku waniliowym gdy? jest to
delikatny w smaku i od?ywczy posi?ek. Moja córka nie lubi zdecydowanych
smaków i jestem pewna, ?e ta kaszka spe?ni?aby wysokie wymagania jej
podniebienia. Ponadto mam pewno??, ?e podaj?c dziecku kaszki Nestle,
podaje sprawdzony i przebadany posi?ek, spe?niaj?cy najwy?sze normy.
Bogactwo witamin i kultur bakterii sprzyja dobremu rozwojowi, a na tym zale?y
ka?dej mamie.

Marlena K.

Kaszka mleczno-ry?owa dobranoc o smaku jablkowym. Moj maluszek uwielbia
ten smak, nie tylko na kolacje, ale jest to jeden z elementow naszego
wieczornego rytu?a?u. Zapewnia Mi?oszkowi pe?ny brzuszek na noc i
spokokny sen. Ps. Ja dodatkowo uwielbiam praktyczne zamkni?cie, dzi?ki
któremu kaszka jest zawsze ?wie?a, nie wysypuje si? i nie musz?
przesypywa? jej do dodatkowego pojemnika.

Joanna S.

Z szerokiej gamy kaszek mleczno - ry?owych dla mojego Synka wybra?abym
bananow?. Dlaczego? Ju? od pierwszych dni rozszerzania diety Synek
pokocha? smak banana. Od tej pory jest on nieod??cznym elementem jego
diety - pod postaci? ?niadaniowej kaszki, musu czy placuszków.
Kremowa konsystencja banana i jego naturalna s?odycz to tak?e ?wietny
sposób zaspokojenia ch?ci na co? s?odkiego - sprawdza si? za ka?dym
razem. Dzi?ki temu wiem, ?e wprowadzam Synkowi zdrowe i jednocze?nie
smaczne nawyki ?ywieniowe.

Iwona P.

Mój synek ma ju? 9 i pó? miesi?ca i zd??y? przetestowa? ju? wiele kaszek
Nestle :) Najbardziej przypad?y nam do gustu kaszki na "Dzie? dobry" i
"Dobranoc", dostosowane swoim sk?adem do pory dnia a szczególnie ró?owokukurydziana... mniam. Przed nami jeszcze kaszki "Skarby zbó?". Pragniemy
je wypróbowa? ?e wzgl?du na bogactwo zawartych w nich ró?norodnych zbó?
.
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Ewelina G.

Dla swojego dziecka wybieram zawsze wszystko co najlepsze. Dlatego tym
razem je?li chodzi o kaszki mia?abym dylemat. Pewnie wszystkie by?my
spróbowali. Na pocz?tek wybralibysmy malinowa, poniewaz synek uwielbia
malinki:-) Zaznacz? ze waniliowa ju? sie zajadamy ze smakiem :-) polecam
kaszki Nestlle.

Ewelina J.

Na pewno wybior? kaszki mleczko ry?owe, poniewa? zawieraj? szczególnie
wa?ne sk?adniki takie jak ?elazo, cynk, witaminy A, C, jod. Równie? bardzo
wa?ny jest dla mnie fakt, ?e nie zawieraj? glutenu, którego moje dziecko,
podobnie jak ja, mo?e nie tolerowa?. Na pewno wypróbujemy wszystkie smaki
:)

Magdalena
K.

Naszym ulubionym wariantem kaszek mleczno-ry?owych jest ta o smaku
jab?kowo-wi?niowym, a nie do??, ?e jest smaczna to jeszcze zdrowa, wi?c
oboje si? z synkiem si? cieszymy gdy wje?d?a na stó? miseczka
pe?nowarto?ciowa i dba by nasz maluszek nie mia? ?adnych sk?adników
niedoborów, rozwija? si? codziennie pe?ny wigoru i dobrego humoru, a my t?
kaszk? wybieramy, bo marce Nestle w pe?ni ufamy i innym mamom te? j?
polecamy!

Agnieszka
M.

Wybra? jedn? -ci??ki wybór, ka?da synkowi smakuje,
Pi?knie bu?k? sw? otwiera, kaszkami Nestle nie pluje.
Jednak szczerze przyzna? musz?, ?e jab?ko- wi?nia wybieram,
Kaszka przepyszna, synkowi smakuje i ja mu j? czasem podbieram.
Te dwa owoce dobrane s? ?wietnie, ich smaki do siebie pasuj?,
Pi?kny ma zapach i kolor ciekawy, ka?demu w mig zasmakuj?
Jako?? wiadomo- zawsze najwy?sza, wi?c martwi? si? o nic nie musz?,
Pomimo tego, ?e synek niejadek, na ten smak zawsze go skusz?.

Beata Z.

NESTLE Kaszka mleczno-ry?owa malina. Poniewa? jest to po pierwsze
ulubiony smak mojej pociechy, na widok malinki wida? u?miech od ucha do
ucha. To jest jedyny powód bo ogólnie ka?da kaszka waszej firmy jest dobrym
produktem dla maluchów gdy? jest ona wyposa?ona w niezb?dne im witaminy
do rozwoju. A co najwa?niejsze ?e zawsze dziecko je z apetytem i si? najada

Dominika
C.

Wybra?am Kaszk? Nestle mleczno-ry?ow? kakao,
która jest dostosowana do potrzeb ?ywieniowych mojej 12 miesi?cznej córki.
Ju? samo opakowanie przyci?ga wzrok, bo kto z nas nie lubi kakao? Do tego
ten niebieski misio (czy ja kiedy? dorosn??). Przygotowa?am kaszk? i
okaza?a si? strza?em w 10!
Kaszka mleczo-ry?owa kakao to ju? nasz poranny rytua?.

Karolina B.

Zdecydowanie kaszka malinowa! Jeszcze w ci??y pami?tam, jak po zjedzeniu
maliny, mój dzidziu? rado?nie podskakiwal. Wiem, ?e ten owoc razem z
dobrym sk?adem kaszki na pewno zagwarantuje mojemu maluszkowi
odpowiednio zbilansowany posi?ek, a ja otrzymam nagrod? w postaci
szcz??liwego, najcudniejszego usmiechu mojego dziecka! A ten widok jest
bezcenny:)
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Agnieszka
J.

Dzi?ki tak duzej ilosci smakow, ktore sa dostepne w gamie kszek Nestle.
Moge juz od samego poczatku zycia uczyc dziecko odkrywac nowe
upodobania i cieszyc sie razem z nim jego sukcesami w poznawaniu nowych
smakow.

Iwona J.

Dla swojego dziecka wybieram ró?ne smaki kaszek mleczno-ry?owych z
Nestle,poniewa? lubi? urozmaica? i wprowadza? nowe smaki w diet? mojego
malucha :) Aleksandra, córka, nie protestuje. Uwielbia te kaszki, a ja jestem
szcz??liwa, ?e podaje jej to co lubi a przy okazji wiem, ?e te kaszki s? w pe?ni
warto?ciowe :)

Karolina S.

Dla swojego dziecka wybra?abym kaszk? o smaku malinowym. Ma ?agodny
smak, który akceptuje moje dziecko i który mu smakuje. Nie powoduje zapar?
co bardzo wa?ne u takiego maluszka. Wiem, ?e ta kaszka ma bardzo dobry
sk?ad, dlatego ch?tnie po ni? si?gam i podaje swojemu dziecku.

Anna S.

Moja córka w?a?nie sko?czy?a 2. miesi?ce i zaczynam coraz cz??ciej my?le?
o rozszerzaniu diety, które nast?pi za 2 miesi?ce. Zale?y mi by otrzyma?a
produkty pe?nowarto?ciowe i najlepszej jako?ci dlatego wybior? Nestlé Sinlac,
który jest idealnym produktem zbo?owym i do tego nie zawiera glutenu.
B?dzie to najlepszy pierwszy posi?ek dla mojego dziecka.

Ewa K.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku jab?ko-banan-gruszka. To
po??czenie owoców, po które sama ch?tnie siegne?abym komponuj?c swój
posi?ek. My?l?, ?e córka równie? by?aby zachwycona próbuj?c nowych
po??cze? smaków i owoców przemyconych pod postaci? pysznej kaszki
Nestle.

Karolina K.

Jab?ko, gruszka czy morela
w Nestle kaszce to rewela!
Innych te? si? nie boimy,
Wszystkie kaszki te lubimy!
Na dobranoc chetnie jemy,
Bo my zdrowo rosn?? chcemy!
Kaszki zdrowe s? dla brzuszka
Przebadane dla maluszka!
I dlatego wszystkie jemy
Wybra? jednej wi?c nie chcemy :)

Zofia M.

Dla mojego Kubusia wybieram zawsze kaszki bezmleczne ze wzgl?du na
podejrzenie alergii na bmk. Oprócz tego ch?tnie podaj? mu kaszki zbo?owe.
Bardzo je lubi. Chc? wypróbowa? kaszk? z serii Skarby Zbó? owsianopszenn? ze ?liwk?. Kuba uwielbia suszone ?liwki, wi?c my?l?, ?e b?dzie to
strza? w 10, a i pomo?e przy okazji jelitkom w lepszej pracy.
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Klaudia L.

Na pocz?tek dla swoich bli?niaków wybra?abym Nestlé Kaszki ry?owe
bezmleczne poniewa? s? szybkie w przygotowaniu,nie zawieraj? glutenu.
Bardzo wa?ne jest te? dla nie to,?e jedna porcja dostarczy moim
dzieciaczkom a? 50 % dziennego zapotrzebowania na ?elazo i oczywi?cie
witamin? C która wspiera jego wch?anianie. Podaj?c moim dzieciom te kaszki
jestem spokojna o ich rozwój oraz zdrowie. :)

Izabela S.

Kaszka któr? wybra?am to mleczko-ry?owa malina. Sama bardzo lubi? malinki
i ich s?odko-kwaskowaty smak i te malutkie pesteczki. Kojarz? mi si? z
wakacjami na wsi gdzie u babci zrywali?my malinki. St?d te? chcia?bym aby
moja córeczka pozna?a smak mojego dzieci?stwa.

Malgorzata
S.

Dieta mojego Synka by?a rozszerzana po 6 miesi?cu. Kupowa?am wiele
kaszek ale Nestle najbardziej Synkowi smakowa?a. Idealna konsystencja,
pi?kny zapach i bardzo dobry smak, który trafi? nawet w podniebienie Mamy.
Synek te? nie jest "butelkowy" wi?c musia?am znale?? idealne kaszki
mleczne. Nestle to najlepszy wybór. Kaszki Nestle stosujemy do dzi? dnia na
?niadanie i kolacj?. Najbardziej uwielbia kaszk? mleczno ry?ow? 5 owoców.

Justyna Z.

Dla mojej Córeczki wybra?abym Kaszk? mleczno-ry?ow? Nestlé 5 owoców!
Jab?ko by?o pierwszym owocem, którego mus spróbowa?a.
Od tamtej pory polski owoc najbardziej pokocha?a!
Morela to s?odka kuleczka, w któr? uwielbia wgryza? swe z?bki.
I ca?a buzia si? potem lepi?a- takie by?y pocz?tki.
Cho? ananas kwa?ny to wiele w nim witamin i kwasu foliowego.
Moja ma?a Anusia wie, ?e on zawiera du?o ?elaza dobrego.
Mi?ciutkie banany dodajemy do kaszek, deserków i innych przysmaków.
Zdrowy owoc i smaczny dla wszystkich dzieciaków!
I pomara?czka s?odziutka, soczysta daje nam moc witamin na procent
trzysta!!!
Ca?? te gam? owocków mog? mie? w?a?nie w Kaszce mleczno-ry?owej
Nestlé 5 owoców! Dlatego jest ona numerem 1 w moim wyborze!

Katarzyna
G.

Pierwsz? kaszk? jak? bym dziecku poda?a by?aby to truskawkowa wersja,
która jest smaczna i przez wszystkich lubiana.
Ca?a rodzina lubi truskawki wi?c pewnie nie tylko dziecko jad?o by te kaszki.
Kaszka zawiera wszystko co dziecku potrzebne, dziecko jedz?c b?dzie czu?o
si? jak w niebie.

Anna G.

Naszym ulubie?cem jest kaszka mleczno-ry?owa bananowa. Szymek uwielbia
j?. Nadaje si? na ka?dy posilek, czy to ?niadanko, obiad, kolacja, a nawet
pomi?dzy;) Przetestowali?my z synkiem wszystkie smaki i kochamy je za to,
?e s? pe?nowarto?ciowe i mam pewno??, ze dostarczam mojemu dziecku
wszytskiego co najlepsze.

Beata S.

Kaszka mleczno-ry?owa jab?ko, banan, gruszka to mój faworyt, poniewa?
??czy ze sob? owoce, które moje dziecko w formie musów bardzo lubi, wi?c
kaszka te? powinna nale?e? do jdnego z ulubionych da?.
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Alicja M.

Dla mojego siedmiomiesi?cznego Synka Olka zdecydowanie wybra?abym
kaszk? mleczno-ry?ow? po szóstym miesi?cu o smaku Truskawkowym. Olek
niestety jest niejadkiem, niewiele produktów mu smakuje. Natomiast produkty
firmy Nestle (kaszki, jogurty), a w szczególno?ci te o smaku Truskawkowym
zajada z wielk? ch?ci? i smakiem. Dzi?ki temu wiem, ?e zdrowo si? rozwija i
ma zapewnion? odpowiedni? dawk? witamin.

Anna W.

Wybieram kaszk? mleczno- ryzowa o smaku malinowym, poniewa? jest
najsmaczniejsza. Mimo,ze moj synek niedlugo konczy 2 lata zajada miseczke
dziennie. Wielki plus za brak grudek i blyskawiczne przyrzadzenie.

Agata N.

Dla swojego male?stwa wybra?abym kaszk? Nestlé mleczno -ry?ow? malinow?, poniewa? zawiera wszystkie potrzebne sk?adniki do prawid?owego
rozwoju (ALA, Cynk, ?elazo, Witaminy A* i C, witaminy), a oprócz tego musi
pysznie smakowa?.

Iwona K.

Wybralabym kaszke mleczno-ry?owym truskawka, poniewa? smak kaszki jest
cudowny. Czuc w smaku naturalnosc.. nie czuc zadnej chemi, konserwantow.
Jestem przekonana, ze ta kaszka jest ulubiencem nie jednego malucha,
poniewaz dostarcza duzo skladnikow odzywczych, ktore sa potrzebne w
rozwoju i prawidlowym funkcjonowaniu maluszka poprzez super sklad i jakosc.
Probowalismy duzo kaszek innych marek, ale kaszki Nestle wygraly i jestesmy
wdzieczni za to, ze dziecko po nich nie czuje sie zle oraz je kaszki z apetytem.

Agnieszka
P.

Moja córka uwielbia kaszki Nestle, najbardziej o smaku jab?ko, banan,
gruszka. Ja te? poniewa? mozna je szybko przygotowa?. S? warto?ciowym
posi?kiem w ci?gu dnia, dodajemy do nich jeszcze ?wie?e owoce, smakuj?
wy?mienicie. Polecamy wszystkim ma?ym brzuszkom!!

Magdalena
G.

Wybrali?my ju? a w?a?ciwie syn wybra? kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku
bananowym, bo ta mu najlepiej zasmakowa?a. Szymon to bananowy
ch?opak - po prostu uwielbia banany. Kaszk? zajadamy si? codziennie,
szybko znika i daje synowi wszystko co najlepsze. Wiem, ?e taki posi?ek od
Nestle w 100% jest najlepszy dla jego wzrostu i rozwoju.

Paulina Z.

Kaszki mleczno-ry?owe s? obecne w diecie mojej córeczki od kiedy
zacz?li?my jej rozszerzanie, czyli od ok. 4-5 miesi?ca ?ycia. Jak do tej pory
przetestowa?y?my najró?niejsze smaki. Najlepszym wyborem dla nas by?a
kaszka mleczno-ry?owa o smaku truskawka jagoda po 6 miesi?cu.
Uzasadnienie jest proste, ten smak najbardziej przypad? Julci do gustu. :)
My?l?, ?e wasze kaszki s? idealne dla dzieci i rodziców, poniewa? szybko si?
je przygotowywuje, a co najwa?niejsze s? smaczne. Kaszki mleczno-ry?owe
to by? idealny wybór dla nas :)
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Dla swojego dziecka wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? 5 owoców,
poniewa? ma w swoim sk?adzie p?atki ananasa i proszek pomara?czowy, a z
takimi smakami mój syn jeszcze nie mia? do czynienia! Ch?tnie skosztujemy
Dagmara T. czego? nowego- ta kaszka zapewne ma nietypowy egzotyczny smak, a chc?
by mój Pawe? ka?dego dnia poznawa? inne owoce. Niewiele na naszym
rynku tak nietypowych smaków kaszek, ci?gle te same oklepane owoce,
dlatego ta kaszka musi wpa?? w nasze ?apy (i ?y?eczki). :)
Paulina P.

Wybra?am kaszk? bobovita bio z tapiok?, poniewa? wa?ne jest dla mnie
poszanowanie ?rodowiska. Du?? cz??? produktów które wybieram stanowi?
w?a?nie produkty BIO. Dodatkowo kaszka ta bardzo smakuje mojemu dziecku.

Joanna K.

Mleczno-ryzowa gruszka ma super smak,
Bartus pr?dko t? kaszke zjada, wi?c wszyscy s? na tak.
A gdy mój synek ma pe?ny brzuszek,
ka?dy jest szcz??liwy, a przede wszystkim nasz okruszek.

Paulina P.

Nestlé Kaszka mleczno ry?owa malina, to kaszka któr? ch?tnie skosztuje
ka?da dziewczyna. Czy du?a czy malutka, dla ka?dej kaszka malinowa jest
pyszniutka. Ju? w brzuszku mamy na maliny ochota by?a, dlatego chc? te? by
moja malutka kasz? malinow? i soczki owocowe teraz pi?a.

Ewelina S.

Moja córeczka uwielbia wszystkie kaszki mleczo- ry?owe Nestlè, maj? super
smak i malutka jak widzi ?e wsypuje do miseczki to az pieje z rado?ci. Ale
gdybym to ja miala wybrac to chyba najlepsza jest malinowa. Ma taki wyrazisty
smak i zapach jak sie otworzy opakowanie.

Agnieszka
C.

Wybra?bym kaszle mleczno - ry?owa o samaku bananowym poniewa? ma
niska zawarto?? cukru, by?y one dobrze tolerowane przez ?o??dek mojej
bratanicy wi?c na pewno podam je mojemu dziecku, ma delikatny i przyjemny
zapach, dobrze smakuje, cz?sto jest w promocjach, dzi?ki zawarto?ci bakterii
Bifidobacteriium lactis wspomaga odporno?? muszka i wspomaga
oczyszczaniu jelit, dzi?ki strunowemu zamykaniu kaszka nie wywytrzeje.

Malwina S.

Wybrala bym kaszk? mleczno ry?ow? "NA DOBRANOC"o smaku jab?ka
poniewa? byla by idealnym wieczornym posilkiem. Zazwyczaj wieczorem
mamy najmniej czasu na przyzadzanie jedzonka a ta kaszka jest dziecinnie
prosta i szybka w robieniu. CZARY MARY i pyszna kolacja na stole- w
dodatku o smaku jabluszka ktore moja coreczka wprost uwielbia??

Anna K.

Kaszka mleczko-ry?owa o smaku bananowym to strza? w 10, gdy? nie uczula
a smakuje wy?mienicie. Musz? si? przyzna? ?e czasami zjad?am to czeko
synek nie zje bo jest tak smaczna. Dostarcza wszystko do organizmu mojego
dziecka to o potrzebuje i w odpowiednich ilo?ciach a szybko?? jej wykonania
sprawia ?e ambie stojew kuchni ca?ymi dniami.

Imi? i
Nazwisko

Odpowied?

Ilona B.

Wybra?abym kaszk? truskawkow?. S? to moje ulubione owoce - "smak lata".
Chcia?abym, ?eby mój synek te? je pokocha?. Surowych narazie nie podam,
bo mog?y by go uczula?. Idealn? alternatyw? b?d? truskawki w kaszce
mleczno-ry?owej Nestle. Do tego mnóstwo cennych sk?adników, które
pomog? mu w prawid?owym rozwoju.

Magda L.

Wybra?am kaszka mleczno-ry?owa truskawka synek najbardziej lubi ten smak
zreszt? to tak jak siostra jego ju? ponad 14 lat temu te? zajadala sie ta kaszka,
Ceni? ja za sk?ad i ?elazo bo mój synek to taki raczej niejedek A ta kaszke
lubi i dzi?ki temu wyniki z krwi wysz?y dobre nie ma anemi, dzi?kuj? za tak
wspania?e kaszki ju? drugie dziecko nimi karmi? #synek#mamusi
#Grzesiuuwuielbia#kaszki Nestle? ?

Agnieszka
W.

Wybra?abym dla swojej córeczki kaszk? mleczno-ry?ow? o smaku 5 owoców,
sama j? lubi? i my?l?, ?e Ona równie? by polubi?a. Nie do??, ?e s? bardzo
dobre w smaku, to s? równie? bardzo po?ywne i zawieraj? witaminy. I nie
trzeba u?ywa? mleka, wystarczy zala? wod? i gotowe! :) Co jest bardzo du??
zalet? tego produktu. Mmm uwielbiam :)

Sylwia M.

Przy obu synkach zaczynali?my od kaszki Nestle mleczko ry?owej o smaku
bananowym. Dodawali?my j? do mleka na noc by posi?ek by? bardziej
syc?cy, dzi?ki temu ch?opcy przesypiali wi?ksz? cz??? nocy bez pobudek.
Chlopcy uwielbia wszystkie kaszki.

Angelika S.

Ja wybra?am kaszke mleczna ry?owa bananowa od 4 miesi?ca poniewa?
synek mia? w?a?nie 4 miesi?ce ale ju? za nied?ugo spróbujemy innych
smaków, jest ich naprawd? wiele i jestem pewna ?e wszystkie b?d?
smakowa? tak jak ta!

Justyna M.

Zdecydowanie kaszk? mleczno-ry?ow? ?liwka morela. Ze wzgl?du na sk?ad a
co za tym idzie szybko?? przygotowania. Dodatkowo dodatek ?liwki z morel?
idealnie sprawdza si? w funkcjonowaniu ma?ego brzuszka- ?liwka poprawia
prac? jelit dzi?ki czemu zapominamy o problemach z brzuszkiem.

Emilia P.

Zdecydowanie postawi?abym na kaszk? z moim ulubionym owocem jakim jest
malina. Cudowny smak przy tym bogactwo witamin. Jestem pewna ?e ?aden
maluszek nie oprze si? Jej walorom smakowym. Mamy natomiast b?d?
spokojne, ?e poda?y pe?nowarto?ciowy posi?ek.

Agnieszka
P.

Dla mojego synka wybieram najcz??ciej kaszk? o smaku bananowym. Synek
uwielbia banany i ta kaszka jest dla niego ?wietnym i pysznym posi?kiem,
który zjada w mig. A na pozosta?e mleczne posi?ki wybieramy najlepsze na
rynku mleko Nan Optipro Plus HM-O 2 :)

Agata P.

Przygod? z kaszkami zaczniemy od bezmlecznej waniliowej ze zwgledu na to,
?e Laura dopiero zaczyna sie uczy? smakow i coraz to nowych konsystencji. Z
czasem b?dziemy próbowa? innych smaków a tak?e innych rodzajów
zawieraj?cych sk?adniki wa?ne w diecie niemowl?cia na danym etapie jego
rozwoju.

Imi? i
Nazwisko

Odpowied?

Kinga M.

Dla swojego dziecka wybra?abym kaszk? mleczno- ry?ow? o smaku
malinowym. Fajna kaszka na pierwsze nowe smaki dla ma?ego cz?owieczka.
Mojemu dziecku od razu przypad?a do gustu. I "nie zatyka" tak jak kaszki
ry?owe od innych producentów.

Ewelina S.

Ja wybralabym dla mojego synka kaszke mleczno-ryzowa o smaku
truskawkowo-jagodowym. Jest bogata w ponad 11 witamin, ma bardzo dobry
smak, moj synek ja uwielbia. Jestem szczesliwa, ze daje mojemu dziecko to
co najlepsze dzieki czemu wyrosnie na silnego i madrego mezczyzne po przez
skladnik,i ktore wspieraja uklad odporno?ciowy i te ktore sa odpowiedzialne za
rozwoj intelektualny mojego malucha.

Agnieszka
Z.

Wybieram mleczno-ry?ow? kaszk? o smaku jab?ka, poniewa? zapewnia
mojemu maluchowi uczucie syto?ci na ca?? noc, pomaga my s?odko spa? i
zdrowo rosn??. Wiem, ?e produkty Nestle s? z jako?ciowej górnej pó?ki i
mog? im zaufa?.

Anna S.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? z dodatkiem banana, poniewa? owoce
te s? bomb? witaminow?, wi?c doskonale uzupe?ni? sk?ad kaszki. Ponadto
banany poprawiaj? smak wszelkich kaszek i owsianek, a bior?c pod uwag? ?e
w czasie ci??y jad?am spore ich ilo?ci, to smak b?dzie dla dziecka w pewnym
stopniu znajomy.

Angelika S.

Na chwil? obecn? wybra?bym kaszke mleczno-ry?ow? Kakao, poniewa?
dostosowana jest do dzieci po 12 roku ?ycia. Zawiera dodatkowo 11 witamin,
jest bogata w witamin? C. Kaszka jest pe?nowarto?ciowym posi?kiem, dzi?ki
czemu w ten sposób mo?e zaspokoi? brzuszek naszego maluszka. Jest
produktem bezglutenowym. Co najwa?niejsze nie wymaga gotowania, wi?c
nasz szybko mo?na przygotowa? posi?ek.

Wybra?bym kaszke mleczno-ry?ow? o smaku bananowym. Przede wszystkim
dzi?ki wielu pozytywnym opiniom które znajduj? si? w internecie, ale tak?e z
do?wiadczenia mojej mamy, która kaszkami nestle karmi? moja siostrzyczke i
by?a naprawd? bardzo zadowolona. A wybra?ambtm smak bananowy,
Angelika D.
poniewa? córeczka przyjmuje lek, który ma posmak banana i zawsze jak jej go
podaj? bardzo si? cieszy iwyglada jakby chcia?a wi?cej :) do tego kaszki
nestle s? z naturalnych sk?adników tak?e gdy ju? nadejdzie ten wyczekiwany
czas rozszerzania diety na pewno nas nie zawiedzie :)

Anna L.

Kiedy rozszerza?am diet? dla córeczki zauwa?y?am ?e z warzyw najbardziej
posmakowa?a jej dyni? i cukinia, a z owoców banan i jab?ko. Dlatego
wybieraj?c kaszk? posz?am w jej ulubione skami i wybra?am najpierw kaszk?
o smaku banana to by? strza? w 10. Od razu polubi?a a od kiedy zacz??am
dodawa? te? kawa?ki pieczonego jab?ka to zajada si? ni? codziennie.
Próbowa?am poda? inne kaszki ale spróbowa?a ?y?eczk? i wi?cej nie
chcia?a wi?c bananowa zosta?a z nami na zawsze

Imi? i
Nazwisko

Odpowied?

Ewelina M.

Mój Kubu? jest dopiero na pocz?tku rozszerzania diety. Jego pierwsz? kaszk?
by?a mleczno-ry?owa o smaku malinowym. Bardzo mu smakowa?a. A ja jako
mama mam pewno??, ze poda?am mu kaszk? odpowiedni? dla jego wieku i
pe?nowarto?ciow? oraz spe?niaj?ca wszelkie normy. Jestem bardzo
zadowolona. Powoli b?dziemy wprowadza? nowe smaki i rodzaje naszej
Nestle.

Wybra?bym kaszk? bananow?, poniewa? mój syn kocha bananki. Wszystko
co ma smak bana je z rado?ci?. Poza tym, mój syn ma ma?o ?elaza i musi
Angelika M.
przyjmowa? ?elazo w syropku. Chcia?abym mu równie? dostarczy? ?elazo w
innej postaci, takiej jak kaszki od NESTLE.

Julia K.

Chocia? wybór bardzo ci??ki, bo mój synek wszystkie kaszki Nestle lubi, to
wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? pi?cio-owocow?. My lubimy ró?norodne
smaki, moc owoców w tej kaszce Nestle mamy. Ka?dy dzie? od kaszki
mleczno-ry?owej zaczynamy, du?o mocy nam dostarcza i energii na figle i
zabawy przez d?ugi czas nam wystarcza.

Sylwia W.

My?l? ?e rozpocz??a bym od zakupu kaszki o smaku moreli i ?liwki, te owoce
wp?ywaj? na popraw? trawienie w ma?ym brzuszku jednak my?l? ?e równie?
dobrze jest zakupi? inne smaki tak aby dziecko mog?o poznawa? ich
ró?norodno?? oraz uczy?o si? ??czy? ze sob? ró?ne owoce. Równie?
ró?norodno?? smakowa jest wa?na tak aby posi?ki nie by?y monotonne

Wybra?abym kaszk? mleczko ry?ow? o smaku malin, poniewa? kochany z
m??em ten owoc i g??boko wierzymy w to ze nasze dziecko w przysz?o?ci
Angelika R. b?dzie je je?? razem z nami. W ci??y mia?am du?a ochot? na maliny i
poch?ania?em je w olbrzymich ilo?ciach. Zale?y nam aby zacz?? przygod? z
tym smakiem od ma?ego z kaszka Nestle:)

Joanna S.

Wybra?bym kaszk? na dzie? dobry, aby dziecko zacz??o dzie? od po?ywnego
posi?ku, równie? na dobranoc, aby dziecko z pe?nym brzuszkiem bardzo
dobrych sk?adników posz?o spa? bez bólu brzuszka i ?ni?o o przyjemnych
rzeczach.

Agnieszka
K.

Najcz??ciej wybieram kaszk? mleczno-ry?ow? z dodatkiem ?liwki i moreli,
gdy? jest to dla mojego maluszka ulubiona wersja ?niadania. Znika z miseczki
szybko, w ca?o?ci i bez marudzenia. Dodatkowym plusem dla brzuszka jest
?liwka, która pomaga w trawieniu pozosta?ych posi?ków.

Magdalena
S.

Wybra?abym kaszk? mleczno-ry?ow? o smak\u waniliowym, gdy? jest to
kaszka o naturalnym smaku i wydaje mi si?, ?e dziecko ja szybko zaakceptuje.
Poza tym jest pe?nowarto?ciowy posi?kiem dla dziecka.

Magda L.

Wybra?bym kaszk? mleczno-ró?ow? o smaku waniliowym. B?dzie to z
pewno?ci? pierwsza kaszka dla mojego maluszka, któr? b?d? mog?a w
pó?niejszym czasie urozmaici? sezonowymi owocami odpiwiednio do wieku
dziecka.
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