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Odkrywaj smaki z Nestlé Yogolino – czyli pyszny pomys?
na II ?niadanie i ma?? przek?sk?
Je?eli szukasz produktów mlecznych dla Twojego dziecka, zapoznaj si? z deserkami Nestlé
Yogolino. Stworzyli?my je z my?l? o najm?odszych, dopasowuj?c ich sk?ad do potrzeb
niemowl?t i ma?ych dzieci do 3. roku ?ycia. Te pyszne przek?ski s? dost?pne w ró?nych
smakach. Mo?esz je poda? na drugie ?niadanie b?d? jako przek?sk? w ci?gu dnia. Warto
zabra? je te? na spacer czy w podró? – na wszelki wypadek, jakby Twój szkrab zg?odnia?.
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Udost?pnij
Ju? po 6. miesi?cu ?ycia dziecka mo?esz zapoznawa? niemowl? z nowymi smakami. Jedn? z
mo?liwo?ci, która mo?e Ci w tym pomóc, s? deserki Nestlé Yogolino [6] dost?pne w ró?nych
smakach. Z my?l? o Twoim maluszku przygotowali?my propozycje na drugie ?niadanie,
podwieczorek, deser czy przek?sk? w ci?gu dnia. Inspiruj?c si? naszymi pomys?ami,
prezentowanymi w poni?szym artykule, b?dziesz mog?a przygotowa? smaczne posi?ki [7],
które urozmaic? diet? Twojego maluszka.

Nestlé Yogolino – ciekawa alternatywa dla mleka
Deserki Nestlé Yogolino [8] to moc dla maluszka i wygoda dla mamy [9]. To propozycja, która
pojawiaj?c si? w menu dziecka pomo?e dostarczy? mu wapnia, [10] ka?dy kubeczek Nestlé
Yogolino to co najmniej 30% zalecanego dziennego spo?ycia tego sk?adnika mineralnego.

Deserki Nestlé Yogolino nie maj? w swoim sk?adzie konserwantów* ani sztucznych
barwników*! Powsta?y z pe?nego mleka i przetartych owoców, które nadaj? deserkom
naturaln? barw?.
*Zgodnie z przepisami prawa.

Odkryj wyj?tkowe smaki deserków Nestlé Yogolino
Dla rodziców i ich pociech dost?pnych jest kilka wersji smakowych deserków mlecznych. To
sprawia, ?e maluszek mo?e ju? od pocz?tku rozszerzania diety spróbowa? ró?nych smaków.
Dziecko po 6. miesi?cu mo?e rozsmakowa? si? w deserku z dodatkiem przetartych truskawek
[11], malin [12], jagód [13] lub moreli [14]. By dieta dziecka by?a jeszcze ciekawsza, a paleta
smaków bogatsza, mo?esz si?gn?? tak?e po deserek mleczny o smaku waniliowym [15] (po 6.
miesi?cu) lub o smaku czekoladowym [16] (po 8. miesi?cu). Przygotowali?my równie?
naturaln? wersj? [17] deserku bez dodatku owoców.

Pomys?y na przek?sk? na spacerze i w podró?y od
Nestlé Yogolino
Je?li nie próbowa?a?, to wiedz, ?e deserki Nestlé Yogolino mog? doskonale sprawdzi? si? w
podró?y z maluszkiem, na spacerze czy rodzinnym pikniku. Wystarczy zapakowa? do torby
kubeczki, ma?? ?y?eczk? i w drog?! Atutem deserków jest to, ?e dzi?ki procesowi produkcji
opartemu na pasteryzacji [18], nie musz? by? one przechowywane w lodówce. S? od razu
gotowe do spo?ycia i maj? odpowiedni? temperatur?, aby poda? je dziecku od razu po
otwarciu.

Pomys? na dania dla Twojego dziecka
?eby urozmaici? dziecku diet?, warto podawa? mu ró?norodne, ale równie? zdrowe i
smaczne dania. Placuszki, owsiank? czy ulubione owoce dziecka mo?esz zaserwowa? z
deserkiem mlecznym Nestlé Yogolino. Je?eli chcesz dowiedzie? si?, jak to zrobi?, oto kilka
pomys?ów.

Do kubeczka z deserkiem Nestlé Yogolino (np. o smaku naturalnym) wrzu? pokrojone cz?stki
ulubionych owoców maluszka np. truskawki, kawa?ki jab?uszka lub plasterki banana. Je?eli
Twoje dziecko jest jeszcze bardzo ma?e i dopiero uczy si? gry??, pami?taj, ?eby odpowiednio
rozdrobni? cz?stki owoców. Dodaj?c z czasem coraz wi?ksze kawa?ki owoców, mo?esz

pomóc dziecku uczy? si? gry?? i ?u?.

Zrób wed?ug ulubionego przepisu omlet, nale?niki lub placuszki bananowe. Na sam? gór?
na?ó? odrobin? deserku Nestlé Yogolino. Danie mo?esz równie? oprószy? wiórkami
kokosowymi lub udekorowa? borówkami.

Herbatniki specjalnie przeznaczone dla dzieci (np. Mi?kopty [19]) po?am na mniejsze kawa?ki,
w?ó? do miseczki i wymieszaj z dowolnym deserkiem Nestlé Yogolino. Do tego deseru
równie? mo?esz doda? ?wie?e owoce.

Ugotuj kasz? jaglan? wed?ug przepisu z opakowania. Przed podaniem wymieszaj j? z
pysznym deserkiem. Je?li maluszek woli inne kaszki, mo?esz wybra? jedn? z kaszek Nestlé
[20] (proponujemy np. Kaszk? Owsiano-Pszenn? ze ?liwk? [21] lub z Kaszk? 5 zbó? z lip? [22]).
Przygotuj porcj? produktu i przed podaniem polej go wybranym deserkiem Nestlé Yogolino.

Zmiksuj 1/3 banana i sok jab?kowy z wybranym deserkiem Nestlé Yogolino. Owocowy i
syc?cy koktajl przelej do kubeczka. Mo?esz go wypi? wspólnie z maluszkiem. Pami?taj, ?e
soki to jeden ze smacznych sposobów podawania owoców. Jednak je?eli chcesz nawodni?
maluszka w gor?cy dzie?, wybierz wod? niegazowan?.

Deserki Nestlé Yogolino a metoda BLW
Nauka samodzielnego jedzenia to jeden ze sposobów wprowadzania pokarmów sta?ych do
diety maluszka, zaspokojenie ciekawo?ci dziecka i danie mu mo?liwo?ci wyboru tego, co
chce zje??. Pomo?e Ci w tym metoda BLW [23] (tj. bobas lubi wybór), która polega na podaniu
dziecku ró?nych produktów ?ywno?ciowych i umo?liwieniu mu samodzielnego wyboru tego,
co chce zje??. Jest to te? jeden ze sposobów, który mo?e pomóc w rozwijaniu zmys?ów
niemowlaka. Je?eli zdecydujesz si? rozszerza? diet? dziecka t? metod?, mo?esz
przygotowa? maluszkowi dwie miseczki, z czego do jednej prze?ó? pokrojone owoce, a do
drugiej wybrany deserek Nestlé Yogolino. Pozwól dziecku samodzielnie macza? cz?stki np.
jab?uszka, truskawek czy moreli w mlecznej przek?sce.

Mo?esz tak?e potraktowa? nasze propozycje jako lu?n? inspiracj? i wyczarowa? w?asne
smakowite dania z zastosowaniem mlecznych i mleczno-owocowych deserków. Zabierz
maluszka w podró? po krainie smaków!
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