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Gerber – dania dla dzieci od 4. miesi?ca do 3. roku ?ycia
Karmienie dziecka to bardzo odpowiedzialne zadanie, a dobór odpowiednich produktów ma
znaczenie w intensywnym rozwoju maluszka. W Nestlé dbamy o potrzeby ?ywieniowe
naszych ma?ych konsumentów, dlatego przygotowujemy m.in. dania Gerber, które mo?esz
podawa? swojemu skarbowi ju? po 4. miesi?cu ?ycia.
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W Nestlé oferujemy rodzicom i ich dzieciom bogaty wybór produktów. Nasze smaczne
propozycje z logo Gerber mog? pojawia? si? w menu maluszka po 4. miesi?cu i warto, by
pozosta?y w jego jad?ospisie co najmniej do 3. roku ?ycia. Dzi?ki nim rozszerzanie diety
niemowlaka [6], poznawanie nowych smaków [7] oraz konsystencji [8] jest bardzo ?atwe!
Karmienie dziecka zbilansowanymi daniami Gerber
Tworz?c produkty Gerber, dbamy o ich najwy?sz? jako?? i smak, maj?c na uwadze
zmieniaj?ce si? potrzeby ?ywieniowe dzieci. W naszej ofercie znajdziesz zupki, obiadki oraz
deserki, które s? dopasowane do potrzeb ?ywieniowych maluszka oraz poszczególnych
etapów rozszerzania jego diety.
Poznaj nasze produkty i skomponuj z Gerber ró?norodny, smaczny jad?ospis dla
swojego dziecka!

Gerber po 4. miesi?cu ?ycia [9] – Twoje dziecko bardzo szybko ro?nie. Zgodnie ze schematem
?ywienia ju? po 4. miesi?cu maluszek mo?e poznawa? ju? pierwsze smaki warzyw, a potem
owoców. Delikatne w smaku jednosk?adnikowe przeciery warzywne i owocowe idealnie
sprawdz? si? przy rozszerzaniu diety szkraba, a z czasem si?gniesz te? po nieco bardziej
z?o?one kompozycje smakowe. Zadbali?my, by ich konsystencja by?a dopasowana do wieku
dziecka, dla którego s? przeznaczone.

Gerber po 5. miesi?cu ?ycia [10] – z ka?dym kolejnym miesi?cem niemowl? jest gotowe na
coraz wi?cej ciekawych smaków. Aby móc zaspokoi? ten g?ód nowo?ci, stopniowo
wprowadzaj do jego diety kolejne grupy produktów, jak delikatne mi?sko (np. z indyka,
królika), ale te? nieznane jeszcze warzywa i owoce.

Gerber po 6. miesi?cu ?ycia [11] – dziecko jest ju? gotowe, aby w jego menu znalaz?y si? ryby!
Najlepiej, aby by?y to okazy ?yj?ce dziko w
otwartych, czystych wodach (np. ?oso? lub mintaj). To tak?e dobry czas na pierwsze produkty
mleczne – np. deserki z dodatkiem twaro?ku czy delikatnego jogurtu. Im ciekawszy b?dzie
teraz jad?ospis niemowlaka, tym lepiej!

Gerber po 7. miesi?cu ?ycia [12] – na tym etapie ?ycia dziecko uczy si? ju? ?u? i gry??,
dlatego dania nie powinny by? ju? idealnie g?adkie. To najlepszy czas na pierwsze grudki i
coraz bardziej z?o?one receptury. Warto, aby w daniach pojawia?y si? tak?e przyprawy, np.
koperek i natka pietruszki.

Gerber po 8. miesi?cu ?ycia [13] – maluszek jest coraz bardziej aktywny, potrzebuje wi?c
energii. Jej ?ród?em mog? by? w?glowodany z?o?one, zawarte w produktach zbo?owych.
Jednego dnia mo?esz poda? dziecku w obiadku makaron lub kluseczki z pszenicy durum,
kolejnego np. ry? lub kasz?, a potem deserek z musli. Takie urozmaicenie to te? ?wietny
sposób na nauk? smaków, od A do Z.

Gerber po 9. miesi?cu ?ycia [14]– maluszek coraz lepiej radzi sobie z ?uciem i gryzieniem
pokarmów, dlatego po 9. miesi?cu w jad?ospisie mog? pojawia? si? ju? pokarmy tylko
cz??ciowo rozdrobnione. Dania powinny mie? wyra?nie wyczuwalne cz?stki.

Gerber po 10. miesi?cu ?ycia [15] – dziecko jest ju? coraz wi?ksze, wi?c jego posi?ki powinny
by? coraz ciekawsze. W tym czasie sprawdz? si? doros?e dania, oczywi?cie w wersji
dopasowanej do potrzeb najm?odszych, i sk?adniki, których na wcze?niejszych etapach
maluszek jeszcze nie pozna?. Taka ró?norodno?? to sposób, by od samego pocz?tku
kszta?towa? prawid?owe nawyki ?ywieniowe [16] dziecka.

Gerber „JUNIOR” po 12. miesi?cu ?ycia [17] – dziecko ma ju? za sob? okres niemowl?cy.
W?a?nie sta?o si? Juniorem, ale wci?? nie jest gotowe na zwyk?e dania z rodzinnego sto?u –
potrzeby i mo?liwo?ci maluszka wci?? ró?ni? si? od Twoich. Z my?l? o malcach po 1.
urodzinach przygotowali?my wi?c dania, które zawieraj? wi?ksze kawa?ki, a ich receptury s?
jeszcze ciekawsze. Porcja produktów zosta?a tak?e dostosowana do rosn?cych potrzeb
brzuszka Twojego Juniora. W ofercie mamy równie? pyszne przek?ski idealne do ma?ej
r?czki!
[17]

Dania dla dzieci dostosowane do ich rosn?cych potrzeb
Z gotowymi propozycjami Gerber ?atwiej jest dba? o prawid?owy wzrost oraz rozwój dziecka
na poszczególnych etapach jego ?ycia (pocz?wszy od momentu rozszerzania diety, a? do
ko?ca 3. roku ?ycia). Serwuj?c dziecku nasze dania, za ka?dym razem masz pewno??, ?e
dostarczasz mu produkty najwy?szej jako?ci [18], dostosowane do wieku, umiej?tno?ci
jedzenia, mo?liwo?ci jego uk?adu trawiennego i zapotrzebowania ?ywieniowego na okre?lone
sk?adniki.

Zupki, obiadki i deserki Gerber w s?oiczkach, kubeczkach i tubkach sprawi?, ?e Twój
maluszek pozna nowe smaki i z nasz? pomoc? ukszta?tuje swój niepowtarzalny gust

kulinarny. Przygotowanie posi?ków [19] mo?e by? teraz naprawd? ?atwe. Wystarczy wybra?
s?oiczek lub kubeczek odpowiedni do wieku dziecka i ewentualnie podgrza? jego zawarto??
lub po prostu si?gn?? po deserek w wygodnej tubce!
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