
 

 

typ kaszki nazwa zawiera mleko zawiera dodatkowy 
cukier 

uwagi 

błyskawiczna HIPP BIO, Kaszka mleczno-zbożowa Na 
Dobranoc Manna z bananami  

tak, mleko 
modyfikowane 

--- 5% płatków bananowych 

błyskawiczna HIPP BIO, Kaszka mleczna Na Dobranoc 
Owsianka z jabłkami  

tak, mleko 
modyfikowane 

--- 8% zagęszczony sok jabłkowy 

błyskawiczna Nestle, Kaszka 5 zbóż z lipą Na dobranoc  bezmleczna słodzona oligofruktozą i 
inuliną 

Instrukcja przygotowania zakłada, 
że kaszka ma być robiona na mleku 
modyfikowanym 
Ekstrakt kwiatu lipy w proszku 0,5% 
Fortyfikowana żelazem 

błyskawiczna Nestle, Dobranoc. Kaszka 
mleczno-ryżowa Jabłko 

zawiera mleko 
modyfikowane 

słodzona 
maltodekstryną i 
cukrem 

Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
3,5% płatków jabłka  

błyskawiczna Nestle, Dobranoc. Kaszka 
mleczno-ryżowa Gruszka  

zawiera mleko 
modyfikowane 

słodzona 
maltodekstryną i 
cukrem 

1,5% płatków gruszkowych 
słodzonych maltodekstryną 

błyskawiczna Humana, Kaszka mleczna Na Dobranoc 
bananowa z pełnoziarnistych zbóż 
 

zawiera mleko 
modyfikowane 

słodzona 
maltodekstryną 

6% proszku bananowego 

błyskawiczna Humana, Kaszka Na Dobranoc zawiera mleko słodzona 0,8% brzoskwini w proszku 
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brzoskwiniowa z płatkami z 
pełnoziarnistego jęczmienia 

modyfikowane maltodekstryną, 
fruktozą, glukozą i 
syropem glukozowym 

 

błyskawiczna  Holle, Mleczna kaszka bananowa na 
dobranoc 

zawiera mleko 
w proszku i 
serwatkę w 
proszku 

słodzona 
maltodekstryną 

8,5% proszku bananowego 

błyskawiczna  BebiPrima, Kaszka mleczna owsianka, z 

jabłkami - Idealna na kolację 

zawiera mleko 
w proszku i 
serwatkę w 
proszku 

słodzona 
maltodekstryną i 
cukrem 

Na opakowaniu: po 5-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
3% zagęszczonego soku 
jabłkowego 

błyskawiczna BIOBIM, Ekologiczna kaszka na noc 

Dobry Sen 

 

zawiera mleko 
modyfikowane 

słodzona glukozą i 
maltodekstryną 

 

w słoiczku HIPP BIO, Przysmak na dobranoc. 
Kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami  

zawiera mleko 
krowie (!) 

--- Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
Sok jabłkowy z soku 
zagęszczonego, herbatniki (w 
składzie m.in słodka serwatka), 
jabłka 
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w słoiczku HIPP BIO, Przysmak na dobranoc. 
Kaszka manna z mlekiem i bananami 

zawiera mleko 
krowie (!) 

--- Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
13% bananów 

w słoiczku HIPP BIO, Przysmak na dobranoc. 
Kaszka manna z mlekiem i owocami 

zawiera mleko 
krowie (!) 

--- Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
19% sok jabłkowy z soku 
zagęszczonego,12% brzoskwinie , 
 2% jabłka 

w słoiczku HIPP BIO, Przysmak na dobranoc. 
Kaszka manna z mlekiem 

zawiera mleko 
krowie (!) 

--- Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 

w słoiczku Rossmann, Babydream Kaszka 
“Dobranoc” z ciasteczkami 

zawiera mleko 
krowie (!) 

słodzona zmielonymi 
ciasteczkami z cukrem i 
dodatkowo cukrem 

Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 

w słoiczku Rossmann, Babydream Kaszka manna 
“Dobranoc” o smaku waniliowym 

zawiera mleko 
krowie (!) 

słodzona cukrem Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 

w słoiczku Rossmann, Babydream Kaszka manna 
“Dobranoc” z kakao i bananami 

zawiera mleko 
krowie (!) 

--- 21% przecier bananowy 

w słoiczku Bebiprima, Kaszka na dobranoc z 
herbatnikami 

zawiera mleko 
krowie (!) 

słodzona zmielonymi 
herbatnikami z cukrem i 
dodatkowo cukrem 

Na opakowaniu: po 5-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 
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w słoiczku Bebiprima, Kaszka na dobranoc waniliowa 
 

zawiera mleko 
krowie (!) 

słodzona cukrem Na opakowaniu: po 4-tym miesiącu! 
(to niezgodne z zaleceniami WHO) 

 
 
Uwagi: 

1. Dzieci karmione piersią nie potrzebują kaszek mlecznych - wszelkie kasze można im przygotowywać na wodzie. 
2. WHO rekomenduje, aby wprowadzanie pokarmów uzupełniających do diety dziecka rozpoczynać po skończonym 6             

miesiącu życia [1]. Producenci żywności dla niemowląt oznaczeniami “po czwartym miesiącu” i “po piątym miesiącu” na                
opakowaniach świadomie korzystają z braku implementacji Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece            
[2]. 

3. Wprowadzanie do składu kaszek w słoiczkach mleko krowiego pełnego (niemodyfikowanego) jako głównego składnika jest              
niezgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami. “Zgodnie z aktualnym (2013) stanowiskiem Komitetu Żywienia            
ESPGHAN nie należy stosować mleka krowiego jako głównego napoju przed ukończeniem 12. m.ż.(...) Mleko krowie               
zawiera małe stężenie żelaza, tak więc opóźnione jego wprowadzanie chroni przed wystąpieniem niedokrwistości z              
niedoboru żelaza. Ponadto wyniki badań dowodzą, że wczesne wprowadzanie mleka krowiego może być przyczyną              
mikrokrwawień z przewodu pokarmowego. Podawanie mleka niemodyfikowanego prowadzić może również do nadmiernego            
obciążenia ustroju białkiem i produktami jego przemiany oraz solami mineralnymi i w konsekwencji do przeciążenia               
osmotycznego nerek oraz niewłaściwej, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, podaży węglowodanów i              
tłuszczów. Stosowanie niemodyfikowanego mleka krowiego może także sprzyjać alergizacji” [3]. 
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