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Deserek w tubce Gerber doceniony w plebiscycie
Czytamy Etykiety.
Deserek w tubce Gerber Jab?ko, banan, winogrona z musli zosta? wybrany najlepszym
produktem 2017 roku w kategorii produkt dzieci?cy w plebiscycie portalu Czytamy Etykiety!
Sprawd?, dlaczego inni rodzice wybieraj? zdrowe przek?ski dla dzieci od Gerber, odkryj ca??
gam? przepysznych smaków i poznaj nasze owocowe nowo?ci, które zamkn?li?my w lekkich
tubkach.
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W styczniu 2018 roku w?ród czytelników portalu Czytamy Etykiety po raz kolejny zosta?
przeprowadzony plebiscyt. Celem konkursu by?o wy?onienie najlepszych produktów
mijaj?cego roku. Nominacje w 10 kategoriach otrzyma?o a? 40 propozycji, których sk?ad,
warto?? od?ywcza, opakowanie i dost?pno?? zosta?y pozytywnie ocenione przez twórców
strony. W?ród nich znalaz? si? jeden z deserków [6] w tubce Gerber!
W styczniu portal po raz kolejny przeprowadzi? w?ród swoich czytelników plebiscyt, którego
zadaniem by?o wy?onienie najlepszych produktów mijaj?cego, 2017, roku. Nominacje w 10
kategoriach otrzyma?o 40 produktów, których sk?ad, warto?? od?ywcza, opakowanie i
dost?pno?? zosta?y szczególnie pozytywnie ocenione przez twórców strony.

Czy wiesz, ?e...
Portal Czytamy Etykiety od kilku lat zajmuje si? analiz? etykiet produktów spo?ywczych,
promuj?c te, których sk?ad i warto?? od?ywcz? uwa?a za najlepsze. W plebiscycie w 2018
roku na swoich faworytów zag?osowa?o a? 8 tysi?cy u?ytkowników portalu! Rodzice docenili
m.in. deserek w tubce Gerber.

Najlepszy deser dla niemowlaka? Deserek Gerber!
Zwyci?zc? plebiscytu Czytamy Etykiety w kategorii produkt dzieci?cy zosta? Deserek w tubce
Gerber Jab?ko, banan, winogrona z musli [7] po 6. miesi?cu. To pyszny mus z owoców [8] z
dodatkiem musli, który mo?na podawa? maluszkom od pocz?tku drugiego pó?rocza ?ycia.
Deserek ma odpowiedni? konsystencj? [9], witamin? C w sk?adzie i ponad 1,2 g b?onnika
pokarmowego w 1 porcji!

Produkty Gerber w tubce idealne dla dzieci
Ca?a linia 14 owocowych deserków [10] w tubkach Gerber cieszy si? du?ym uznaniem
najm?odszych konsumentów i ich rodziców, a nasze produkty ju? kolejny raz znajduj? si? na
podium presti?owych konkursów. Ju? wcze?niej 6 pierwszych deserków w tubce Gerber
wywalczy?o w kategorii ?ywno?? dla dzieci srebrn? nagrod? w plebiscycie Najlepszy Produkt
– Wybór Konsumentów 2017. Z?oto w tym samym konkursie otrzyma?o równie? 6 kolejnych
produktów, które zosta?y wprowadzone na rynek w 2017 roku. Aby sprosta? oczekiwaniom
naszych klientów, w 2019 roku zaproponowali?my kolejne 2 propozycje dla najm?odszych
smakoszy: Deserek w tubce Jab?ko, dynia, morela [11] i Deserek w tubce Jab?ko, marchewka,
?liwka [12]!

Deserki Gerber – dlaczego warto podawa? je dzieciom?
Konsumenci docenili produkty Gerber m.in. za wygod? u?ytkowania. Dzi?ki wyj?tkowemu
opakowaniu deserki w tubce mo?na zabra? ze sob? na spacer, na plac zabaw i w podró?,
bez obawy, ?e opakowanie si? st?ucze czy b?dzie ci??y? w torebce. Deserki maj? prosty
sk?ad – zgodnie z przepisami przygotowane s? bez sztucznych barwników czy
konserwantów. W tubkach znajduj? si? pyszne owoce. S? tak?e smaczne warianty z
dodatkiem musli lub z warzywami.

Poznaj zalety deserków w tubce Gerber:
to idealna przek?ska dla dziecka – porcja w sam raz na raz,
zosta?y zamkni?te w por?cznych i lekkich tubkach,
nie zawieraj? dodatku cukru (zawieraj? jedynie cukry naturalnie wyst?puj?ce w
sk?adnikach, g?ównie w owocach),
nie trzeba ich przechowywa? w lodówce.

Jak podawa? dziecku deserek w tubce?
Dzieciom po 6. miesi?cu ?ycia zawarto?? tubki wyciskaj bezpo?rednio na ?y?eczk?.
Starszemu maluszkowi mo?na ?mia?o poda? tubk? do r?czki, aby samodzielnie zjad? jej
zawarto??. Bez wzgl?du na to, w jakim wieku jest Twoje dziecko, produkt podawaj w pozycji
siedz?cej, pod kontrol? osoby doros?ej.
Deserki Gerber dostosowane s? do potrzeb niemowl?t i ma?ych dzieci oraz charakteryzuj?
si? najwy?sz? jako?ci? [13]. Specjalnie dla rodziców przygotowali?my artyku? z informacjami,
w jaki sposób odró?ni? ?ywno?? dla niemowl?t [14] od tej dla doros?ych. Je?li potrzebujesz
wi?cej informacji na temat owocowych deserków w tubkach Gerber, znajdziesz je na naszej
stronie [10].
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