Zestawienie produktów owocowo-warzywnych przyjaznych dzieciom to
prezentacja, która powstała z myślą o rodzicach, aby zakupy produktów
dedykowanych najmłodszym konsumentom były łatwe i przyjemne, ale
także świadome.
Zestawienie podzielone jest na cztery grupy produktowe:
- owoce i przetwory owocowe
- warzywa i przetwory warzywne
- soki i napoje owocowo-warzywne
- przekąski owocowo-warzywne
Zapraszamy!
Redakcja Dziecijedza.pl

Wszystkich producentów oferujących zdrowe produkty owocowo-warzywne
zapraszamy do przesyłania informacji o swojej ofercie na adres redakcji. Nasze
zestawienia są na bieżąco aktualizowane.

Owoce i przetwory owocowe
Deser w tubce Jabłko, gruszka, malina, jagoda Gerber
Deserek to jedna z 12 propozycji owocowych musów
Gerber. Zawiera wyłącznie owoce z dodatkiem
witaminy C, która pomaga wspierać układ
odpornościowy dziecka. W jego skład wchodzą
delikatnie przetarte jabłka, gruszki, maliny i jagody.
Dzięki różnorodności wykorzystanych składników
produkt pomaga w rozszerzaniu diety dziecka
i zapoznawaniu go z bogactwem smaków.
Deserek stanowi propozycję owocowej przekąski
między posiłkami lub zdrowego deserku, który
pomoże urozmaicić dietę dziecka. Dzięki zapakowaniu
w lekką, poręczną tubkę, łatwo zabrać można go
ze sobą wszędzie – na spacer czy w podróż, by podać
zawsze, gdy maluch zgłodnieje.
Produkt nie zawiera dodatku cukru – naturalną
słodycz zawdzięcza obecności cukrów pochodzących
z owoców. Skład deserku dostosowany został
do potrzeb niemowląt po 6. miesiącu życia i małych
dzieci do 3 lat, jednak świetnie sprawdzi się także
w jadłospisie przedszkolaków, dzieci w wieku
szkolnym, a nawet dorosłych, dla których ważna jest
wysoka jakość spożywanych produktów.

Deser w tubce Jabłko, ananas, banan z musli Gerber
Deserek to jedna z 12 propozycji owocowych musów
Gerber. Zawiera delikatne płatki zbóż – owsa
i pszenicy. W formie musli są one od lat obecne
w diecie dorosłych, a dodane do deserku Gerber mogą
pomóc we wprowadzeniu do diety dziecka produktów
zbożowych. Całości dopełniają przetarte owoce –
rodzime jabłko i bardziej egzotyczny ananas i banan,
oraz witamina C, która pomaga wspierać układ
odpornościowy dziecka. Dzięki różnorodności
wykorzystanych składników produkt pomaga
w rozszerzaniu diety dziecka i zapoznawaniu go
z bogactwem owocowych i zbożowych smaków.
Dzięki zapakowaniu w lekką, poręczną tubkę, deserek
łatwo zabrać można ze sobą wszędzie – na spacer czy
w podróż, by podać zawsze, gdy maluch zgłodnieje.
Produkt nie zawiera dodatku cukru – naturalną
słodycz zawdzięcza obecności cukrów pochodzących
z owoców. Jego skład dostosowany został do potrzeb
niemowląt po 6. miesiącu życia i małych dzieci do
3 lat, jednak świetnie sprawdzi się także w jadłospisie
starszych maluchów, a nawet dorosłych.
Masa netto 300 ml, cena sugerowana przez producenta 3,49 zł
Producent: Nestlé Polska S.A.
www.zdrowystartwprzyszlosc.pl

Mus z gruszki, brzoskwini i maliny z orkiszem BIO Holle
Mus z gruszki, brzoskwini i maliny z orkiszem BIO
marki Holle to pyszna, aromatyczna i naturalnie słodka
przekąska idealna – nie tylko dla malucha, ale także
dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych ceniących
sobie czyste, sprawdzone produkty, bez żadnych
zbędnych dodatków!
Soczyście owocowy mus Holle to doskonałe
połączenie delikatnego puree z owoców i pełnoziarnistego, bogatego w składniki odżywcze orkiszu.
Zarówno owoce, jak i orkisz, pochodzą z upraw
biodynamicznych oraz biologicznych, dzięki temu ich
jakość potwierdzona została certyfikatem Demeter.
Gwarantuje on, że produkt spełnia najbardziej
rygorystyczne normy i kryteria zdrowotne, wymagane
od żywności dla maluchów. Mus ma gładką, delikatną
konsystencję, owoce i zboże zostały dokładnie
rozdrobnione. Nie jest dodatkowo dosładzany, nie
zawiera także żadnych innych dodatków.
Mus po otwarciu można przechowywać w lodówce do
2 dni.

Mus z jabłka z marchewką i pasternakiem Holle
Nowy ekologiczny mus owocowo-warzywny marki
HOLLE z jabłka z marchewką i pasternakiem dla
niemowląt od 6. miesiąca życia. Nowy smak w poręcznej saszetce! Połączenie jabłka (55%), marchewki
(30%) i pasternaka (15%) daje wyważony, naturalnie
słodki smak, po który chętnie sięgają dzieci. Specjalnie
wyselekcjonowane, przetarte owoce
i warzywa są delikatne, mają gładką, aksamitną
konsystencję, dostosowaną do ograniczonych
możliwości półrocznego dziecka.
Mus składa się w 100% z przetartych owoców
i warzyw pochodzących wyłącznie z rolnictwa
biodynamicznego. Są organiczne, ekologiczne,
wyhodowane zgodnie z rytmem natury. Produkt
posiada certyfikat Demeter, gwarantujący jego bardzo
wysoka jakość. Nie zawiera glutenu, białka mleka, jaj,
soli, wody, cukru, dodatku sztucznych aromatów,
barwników i konserwantów.
Ekologiczny Mus z jabłka z marchewką i pasternakiem
dla niemowląt od 6. miesiąca życia marki Holle to
idealna przekąska w czasie podróży i spacerów, o dowolnej porze i bez szukania miejsca na posiłek.
Producent: Holle
www.holle.pl

Warzywa i przetwory warzywne
Ketchupik Kielecki - ketchup dla dzieci
Z Ketchupikiem Kieleckim nawet zwykłe potrawy
nabierają niepowtarzalnego smaku. Jest to szczególnie
ważne w przypadku małych niejadków!
Ketchupik Kielecki jest wyśmienity i naturalny, bo nie
ma w sobie ulepszaczy!
Odpowiedni dobór składników, w tym słodkiego
przecieru jabłkowego, pozwolił uzyskać wyśmienity
sos, który przypadł maluchom do gustu.
Co ważniejsze, Ketchupik Kielecki nie zawiera
barwników i konserwantów. W diecie maluchów może
pojawić się np. jako dodatek do kanapek czy mięsa.
Łagodny, ale wyrazisty smak pomidorów specjalnie dla
najmłodszych!
Waga: 365 g

Ketchup Kielecki Łagodny Extra
Gęste sosy pomidorowe z dodatkiem aromatycznych,
esencjonalnych przypraw to pyszna propozycja WSP
„Społem”. ketchup produkowany jest z najwyższej
jakości składników według sprawdzonej receptury.
Niepowtarzalny
smak,
imponująca zawartość
soczystych pomidorów oraz brak substancji
konserwujących sprawiają, że Ketchupy Kieleckie są
bardzo chętnie wybierane przez konsumentów.
Ketchup Kielecki Łagodny Extra to:
• Łagodny dodatek dla tradycjonalistów
• Aż 186 g pomidorów na 100 g produktu
• Intensywny, czerwony kolor oraz gęsta
konsystencja
• Idealny do kanapek, hot-dogów, pizzy,
zapiekanek oraz dań z grilla
Waga: 565 g

Producent: WSP Społem
www.wspspolem.com.pl

Soki i napoje owocowo-warzywne
Sok marchwiowo-jabłkowo-truskawkowy ŁABUŚ
Sok
Łabuś
marchwiowo-jabłkowo-truskawkowy
sprzedawany w dwóch objętościach: 330 i 750 ml jest
napojem przecierowym z polskich warzyw i owoców:
marchwi, jabłek i truskawek. Wszystkie składniki są
wysokiej jakości, przygotowane ze starannością. Sok
zawiera cenne witaminy z grupy B, A, K, H, E, PP i K,
mikroelementy: wapń, cynk, potas, miedź, fosfor i
wiele innych. Sok jest wzbogacany w wit C, szczególnie
istotną dla zdrowotnego oddziaływania na organizm.
Sok zawiera naturalny błonnik, regulujący przemianę
materii, wspomagający odtruwanie organizmu, który
jest bardzo ważny w procesie odchudzania
i odtruwania organizmu. Sok nadaje skórze ładny
kolor, zbija wysoki cholesterol, wpływa pozytywnie na
poziom cholesterolu, wzrok, zęby, włosy czy
paznokcie. Szczególnie sok z truskawek pobudza pracę
białek chroniących przed cukrzycą i chorobami serca.
Przygotowany zestaw jest wyjątkowo dobry.
Sok Łabuś marchwiowo-jabłkowo- truskawkowy polecany jest dzieciom ponieważ zaspakaja ich potrzeby
odżywcze. Jedna szklanka soku pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminy – głównie A i C.

Sok pomidorowy ŁAB GO!
Łagodny sok pomidorowy o pojemności 330 ml to
doskonały, 100% sok wyciskany z polskich pomidorów
pochodzących z serca Kujaw. Jego łagodny, tradycyjny
smak zachęca do częstego sięgania po poręczne
butelki,
w
których
jest
serwowany.
Łagodny sok pomidorowy jest kwintesencją zdrowego
napoju, który wspomaga gospodarkę wodnoelektrolitową,
jest
najlepszym
napojem
energetycznym i izotonicznym oraz naturalnym
antybiotykiem. Sok pomidorowy wspomaga budowę
mięśni i zmniejsza skutki stresu. Również pomaga
spalać tłuszcze oraz jest dietetyczny. Poza tym
drogocenne mikroelementy i witaminy są szczególnie
dobrze przyswajalne w soku pomidorowym. Warto,
więc sięgać po łagodny sok pomidorowy.
Łagodny sok pomidorowy polecany jest wszystkim, dla
których dbanie o zdrowie jest szczególnie ważne.
Mogą go pić zarówno dzieci, zachęcone łagodnym
smakiem
naturalnych
warzyw,
sportowcy
uzupełniający płyny podczas treningów czy
pracownicy, dla których dobry stan fizyczny i
psychiczny jest szczególnie ważny.
Łagodny sok pomidorowy jest idealny podczas upałów, nawadniając organizm, ale również zimą, dodając mu
energii i odporności. Sok jest pasteryzowany, bez konserwantów z naturalnym błonnikiem.
Producent: Łabimex Sp. z o.o.
www.labimex.pl

Bobo Frut Pomidorek - 100% sok pomidor, winogrona i marchewka
Warzywa powinny zajmować ważną pozycję zarówno
w diecie dorosłych jak i dzieci. Aby nigdy się nie
znudziły, warto serwować je na wiele sposobów, np.
w formie soku 100% Bobo Frut Pomidorek. W skład
każdej butelki soku wchodzi przecier z 1 świeżego,
dojrzałego pomidora (175 g), 3 plasterki
pomarańczowej marchewki (16 g) oraz sok z białych
winogron. Produkt nie zawiera dodatku cukru –
naturalną słodycz zawdzięcza wyłącznie cukrom
pochodzącym z warzyw i owoców. Nie zawiera także
substancji konserwujących ani barwników*.
Bobo Frut Pomidorek powstaje na południu Polski,
w Rzeszowie, a jego skład dostosowany został przez
specjalistów do potrzeb dzieci do lat 3. Do jego
otrzymania wykorzystywane są składniki, które
spełniają normy nawet 500 razy bardziej
rygorystyczne niż w przypadku soków dla starszych
dzieci i osób dorosłych.
Sok stanowi źródło witaminy C, wspierającej układ
odpornościowy dziecka oraz błonnika pokarmowego –
w 1 butelce jest go aż 2,4 g.
*zgodnie z przepisami prawa
Masa netto 300 ml, średnia cena rynkowa 3,76 zł.

Bobo Frut - 100% sok Jabłko, marchewka i morela
Zebrane jesienią rumiane jabłuszka to zwykle pierwsze
owoce, których smak poznają mali Polacy. Jabłko w
towarzystwie pomarańczowej marchewki i morelowej
moreli znaleźć można także w owocowo-warzywnym
soku 100%, którego skład skomponowano specjalnie z
myślą o dzieciach do 3 lat, ale po który sięgać mogą
również starsze maluchy, a nawet dorośli. Produkt nie
zawiera dodatku cukru – naturalną słodycz zawdzięcza
wyłącznie cukrom pochodzącym z warzyw i owoców.
Nie zawiera także substancji konserwujących ani
barwników*.
Sok powstaje na południu Polski, w Rzeszowie, ze
składników, które spełniają normy nawet 500 razy
bardziej rygorystyczne niż w przypadku soków dla
starszych dzieci i osób dorosłych. To gwarantuje mu
wysoką jakość, dopasowaną do potrzeb najbardziej
wrażliwych, małych brzuszków.
Produkt dostarcza witaminę C, która pomaga wspierać
układ odpornościowy dziecka oraz błonnik
pokarmowy – aż 3 g w każdej butelce.
*zgodnie z przepisami prawa
Masa netto 300 ml, średnia cena rynkowa 4,01 zł

Producent: Nestlé Polska S.A.
www.zdrowystartwprzyszlosc.pl

Sok, napoje i nektary Vitta+

Sok marchwiowy
Sok marchwiowo-owocowy :
- marchew-jabłko-banan
- marchew-jabłko-pomarańcza
- marchew-jabłko-malina
- marchew-truskawka

Napoje, nektary i soki owocowe:
- banan-jabłko-brzoskwinia
- banan-jabłko-kiwi
- multiwitamina pomarańczowa
- multiwitamina zielona
- sok pomarańczowy 100%, bez dodatku cukru
- sok pomarańczowy 100% z dodatkiem cząstek
pomarańczy, bez dodatku cukru
- sok pomidorowy 100%
Dostępne w butelkach o pojemnościach 750 ml,
330 ml oraz 300 ml.
Producent: Przetwórnia Owoców i Warzyw „Anna Plus” Sp. z o.o.
www.powanna.com.pl

Przekąski owocowo-warzywne
Minis ekologiczne banano-pomarańczowe Holle
Batoniki owocowe Minis firmy Holle o smaku
bananowo-pomarańczowym są doskonałe jako
przekąska do chrupania i żucia. Dzięki małej wielkości
i odpowiedniemu kształtowi są idealne dla małych
rączek niemowlęcia. Niemowlęta mogą z łatwością
trzymać w rączce razowe cienkie wafelki orkiszowe,
ponieważ nie kleją się do rączek.
Do produkcji batoników Minis firmy Holle stosowane
są wyłącznie starannie wyselekcjonowane składniki
z upraw ekologicznych. Miękkie batoniki owocowe są
osobno pakowane, dzięki czemu zawsze zachowują
świeżość i owocowy smak. Zawierają gluten.
Polecane dla dzieci od 12. miesiąca życia.

Ekologiczny batonik owocowy, jabłkowo-bananowy Holle
Batonik owocowy bio o smaku jabłkowo-bananowym
to doskonała przekąska do chrupania, która wspiera
umiejętność żucia. Wielkość oraz poręczny i praktyczny kształt są idealne dla małych rączek.
Zewnętrzna warstwa z razowego orkiszowego opłatka
sprawia, że przyjemnie trzymać w rączce owocowy
batonik, ponieważ się on nie lepi.
Do produkcji batoników bio o smaku jabłkowobananowym firma Holle stosuje wyłącznie starannie
wyselekcjonowane składniki z upraw biologicznych.
Producent: HOLLE

