VÅR HYLLNING TILL DE SMÅ HJÄLTARNA!

En liten världsnyhet, för små & stora magar

Vår målsättning var att göra världens bästa mellanmål för barn.
Nu är det äntligen här – OTTO LoveBugs!
Barnmatshyllan har varit steril i över 50 år, och
i mejerihyllan är det ofta översockrat. Feltänkt
anser vi. Så hur ändrar vi på det? Tarmflorans
betydelse har du säkert läst om? Ju tidigare i
livet, desto viktigare. Det råder det ingen tvekan
om längre.
Vår idé: en osockrad eko yoghurt, med bästa
tänkbara råvaror; mjölk med naturlig fetthalt
från Kättesta gård och svensk ekohavre.
Småskaligt producerad på lilla Emåmejeriet där
grädden följer med naturligt på toppen, precis
som den gjorde förr. Vi blandar i havre och
frukt, sen syrar vi yoghurten som man ska göra
och adderar dessutom en riklig dos av vår verkliga
hjälte; den patenterade mjölksyrabakterien
Laktobacillus Plantarum 299v. Över 10 miljarder
”Love Bugs” per 100 gram! LP299v är en robust
naturlig bakterie som upptäcktes av forskare i
Lund för över 30 år sedan.

OTTOs yoghurt-serie LoveBugs är motsatsen
till de sterila klämpåsarna i barnmatshyllan eller
den översockrade yoghurten i mejerihyllan, och
passar både de allra minsta från 6 månader till
större barn men också vuxna. LoveBugs är inte
bara levande, den är generös mot dina vänner
där nere också. Havren och det naturliga pektinet
från citron innehåller nämligen finfina fibrer för
vårt inre ekosystem – Mikrobiotan.
Låter det avancerat? Det är det egentligen inte
men det har tagit tid att utveckla och bakom
helheten står vår egen professor Rickard Öste
och hela OTTO-teamet, världsföretaget Probi
och inte minst alla OTTO-fans som hjälpt
oss med värdefulla synpunkter längs vägen.
Nämnde vi förresten att LoveBugs är osockrad
och 100% ekologisk?
Blev det för mycket på en gång så kan du alltid
kolla otto.se i lugn och ro.

Om OTTOs Barnmat: se www.otto.se eller följ oss på @ottosbarnmat

HÖR AV ER!
Butiker som bryr sig på riktigt: maila order eller
frågor till tove@otto.se
Föräldrar till barn mellan 6 mån – 6 år – och uppåt:
Vill du ha LoveBugs i din butik? Prata med
butikschefen där du handlar.
Det här är på tiden. Och i tiden. Håller du med?
Dela gärna din åsikt eller ställ frågor på
@ottosbarnmat, glöm inte tagga #ottosbarnmat – tack!
Rek.konsumentpris: 19.90:- för 2-pack (2 x 175 g)
motsvarande 4 portioner för baby > 6 mån, och 2
portioner för större barn 2-10 år.
Tove & Mats Lönne
Föräldrar & entreprenörer
OTTOs Barnmat
Telefon: 0707-948924
www.otto.se

NÄRINGEVÄRDE
Näringsvärde per 100 g (hallon & banan)
Energi 310kJ
75 kcal
Fett 2,7 g
varav mättat fett 1,5 g
Kolhydrat 9,2 g
varav sockerarter* 7,6 g
Fiber 0,6 g
Protein 3,0 g
Salt** 0,04 g
*Endast naturliga sockerarter från råvarorna.
**Saltinnehållet beror på naturligt förekommande natrium.
Näringsvärde per 100 g (mango & banan)
Energi 320 kJ
75 kcal
Fett 2,7 g
varav mättat fett 1,5 g
Kolhydrat 9,6 g
varav sockerarter* 8,4 g
Fiber 0,5 g
Protein 3,0 g
Salt** 0,04 g
*Endast naturliga sockerarter från råvarorna.
**Saltinnehållet beror på naturligt förekommande natrium.

