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s banánem a suchary 
s banánom a suchármi

Dávkování • Dávkovanie 
Každé dítě je jiné, a tak může být i počet denních porcí kaše rozdílný. 
Uvedená tabulka Vám pomůže správně připravit různá množství kaše.
Každé dieťa je iné, a tak môže byť aj počet denných porcií kaše rozdielny. 
Uvedená tabuľka Vám pomôže správne pripraviť rôzne množstvá kaše.

• Obilný příkrm pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí. 
• Pro zdraví Vašeho dítěte je důležité dodržovat návod k přípravě a skladování. 
• Kaši připravujte vždy čerstvou a podávejte dítěti lžící.
• Obal po otevření dobře uzavřete, skladujte v suchu hygienickým způsobem 

při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3-4 týdnů po otevření.  
• Neohřívejte kaši v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).
• Již od prvních zoubků věnujte pravidelnou péči zubní hygieně.
• Obilný príkrm na osobitné výživové účely dojčiat a malých detí.
• Pre zdravie Vášho dieťaťa je dôležité dodržiavať návod k príprave a skladovania. 
• Kašu pripravujte vždy čerstvú a podávajte dieťaťu lyžicou.
• Obal po otvorení dobre uzatvorte, skladujte v suchu hygienickým spôsobom 

pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3-4 týždňov po otvorení.  
• Nezohrievajte kašu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).
• Už od prvých zúbkov venujte pravidelnú starostlivosť zubnej hygiene.
Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.
Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Příprava • Príprava
Množství vody a kaše v prášku zvolte podle údajů uvedených v tabulce 
Dávkování – podle věku a potřeby dítěte.
Množstvo vody a kaše v prášku zvoľte podľa údajov uvedených v tabuľke 
Dávkovanie – podľa veku a potreby dieťaťa.

Pro přípravu kaše převařte vždy čerstvou pitnou vodu 
a nechte zchladnout na teplotu cca 50 °C.
Pre prípravu kaše prevarte vždy čerstvú pitnú vodu 
a  nechajte ochladnúť na teplotu cca 50 °C.
Doporučené množství výrobku (podle Dávkování)  nasypte 
do hlubokého talíře.
Doporučené množstvo výrobku (podľa Dávkovanie) nasypte 
do hlbokého taniera.
Odměřte doporučené množství převařené vody (podle 
Dávkování), přilijte do výrobku a zamíchejte.
Odmerajte doporučené množstvo prevarenej vody (podľa 
Dávkovanie), prilejte do výrobku a zamiešajte.

Složení • Zloženie
pokračovací mléko*/ následné mlieko* 42 % (produkt mléčné syrovátky*/ 
mliečnej srvátky*, rostlinné/ rastlinné oleje* (palmový*, řepkový/repkový*, 
slunečnicový/ slnečnicový olej*), sušené odtučněné mléko*/ odtučnené 
mlieko*, kukuřičná mouka*/ kukuričná múka*, vitamín C, síran železnatý, 
síran zinečnatý/ zinočnatý, vitamín E, niacin/ niacín, kyselina pantothenová/ 
pantothénová, vitamín B1, vitamín A, vitamín B2, vitamín B6, jodičnan 
draselný, kyselina listová, vitamín K, selenan sodný, síran měďnatý/meďnatý, 
vitamín D, biotin/ biotín), obilné vločky* (celozrnná pšeničná mouka*/ 
múka* 20 %, pšeničná krupice*/ krupica*), produkt mléčné syrovátky*/ 
mliečnej srvátky*, sušené odtučněné mléko*/ odtučnené mlieko*, banánové 
vločky1* 5 %, suchary*/ sucháre* 3 % (pšeničná mouka*/ múka*, palmový 
olej*, kvasnice), uhličitan vápenatý, vitamín B1, vitamín A, vitamín D.

Obsahuje lepek/ glutén. Může obsahovat stopy vajec, skořápkových 
plodů a sezamových semínek./ Môže obsahovať stopy vajec, orechov a 
sézamových semienok.
* z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva  – ekologická produkce/ 
produkcia  EU/EÚ mimo EU/EÚ 

1  pro porci kaše (175 g) je použito cca 23 g čerstvých banánů/ na porciu kaše 
(175 g) je použité cca 23 g čerstvých banánov

Důležité upozornění • Dôležité upozornenia

Nechte odstát, dokud kaše nezíská požadovanou konzistenci. 
Přezkoušejte teplotu.
Nechajte odstáť, pokial‘ kaša nezíska požadovanú konzistenciu. 
Preskúšajte teplotu.

Množství/
Množstvo výrobku 

(g)

Množství /
Množstvo vody 

(ml)

Porce/
Porcia 

(g)

od ukončeného 
4. měsíce/ mesiaca  

45 (cca 4 pol. 
lžíce/lyžice) 130 175

od ukončeného 
5. měsíce/ mesiaca 

50 (cca 4 - 5 pol. 
lžíc/lyžíc) 140 190

od ukončeného 
7. měsíce/ mesiaca

55 (cca 5 pol. 
lžic/lyžíc) 155 210

Bez přídavku cukrů*
Bez prídavku cukrov*
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Příprava s pitnou vodou 
Príprava s pitnou vodou

Zde prosím otevřete 
Tu prosím otvorte

0 500 g

BIO Mléčná kaše s banánem a suchary na dobrou noc
BIO Mliečna kaša s banánom a suchármi na dobrú noc 

CZ3441-01

S celozrnnými vločkami
Obiloviny jsou důležitou složkou vyvážené stravy – vnější vrstvy obilovin 
jsou bohaté na vitaminy a další důležité živiny. Proto společnost HiPP používá 
jako složku kaše celozrnné vločky. HiPP BIO Mléčná kaše s banánem a 
suchary na dobrou noc je s celozrnnými vločkami hodnotná, celozrnné 
vločky velmi dobře zasytí a navíc kaše neobsahuje žádný přidaný cukr. 
Ideální večeře v době přikrmování.
Obilniny sú dôležitou zložkou vyváženej stravy – vonkajšie vrstvy obilnín 
sú bohaté na vitamíny a ďalšie dôležité živiny. Preto spoločnosť HiPP používa 
ako zložku kaše celozrnné vločky. HiPP BIO Mliečna kaša s banánoma 
suchármi na dobrú noc je s celozrnnými vločkami hodnotná, celozrnné 
vločky veľmi dobre zasýtia a navyše kaša neobsahuje žiaden pridaný cukor. 
Ideálna večera v období prikrmovania.

Použití • Použitie
Mléčná kaše je ideální večeří v období přikrmování. Je vhodná pro kojence 
od ukončeného 4. měsíce jako doplněk ke kojení nebo k počátečnímu 
mléku, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, výživě, farmacie 
nebo péče o matku nestanoví jinak. 
Mliečna kaša je ideálna večera v období prikrmovania. Je vhodná pre 
dojčatá od ukončeného 4. mesiaca ako doplnok ku dojčeniu alebo 
k počiatočnému mlieku, pokiaľ nezávislé osoby kvalifikované v lekárstve, 
výžive, farmácii alebo starostlivosti o matku nestanovia inak.

Výška plnění je technicky podmíněna. / Baleno v ochranné atmosféře.
Výška plnenia je technicky podmienená. / Balené v ochrannej atmosfére.

0 500 g

HR-EKO-07
Zemědělská produkce/

Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

Pečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky 
kladené EU na BIO produkty.
Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu kvalitu a prekračuje požiadavky 
kladené EU na BIO produkty.

(2 x 250 g)

Obsahuje
34 pokračovací mléko odpovídající věku

Jako základ pro mléčné kaše používáme pokračovací mléko, 
které je jako složka kaše vhodné pro děti od ukončeného 
4. měsíce věku. 
Pokračovací mléko1 obsahuje:

34 železo – pro tvorbu krve a vývoj kognitivních schopností

34 vápník & vitamin D – pro růst a vývoj kostí  

34 jód – podporuje funkci štítné žlázy 

34 zinek & vitamin C – pro obranyschopnost organismu

34 vitamin A – pro normální funkci imunitního systému

34 omega-3 (ALA**) – mastné kyseliny – důležité pro rozvoj mozku a 
nervových buněk

34 hodnotné celozrnné vločky a lahodné ovoce

34 snadno stravitelné obiloviny (obsahuje lepek)

34 BEZ geneticky modifikovaných surovin 
(dle Nařízení pro Ekologické zemědělství)

34 následné mlieko zodpovedajúcu veku
Ako základ pre mliečne kaše používame následné mlieko, 
ktoré je ako zložka kaše vhodné pre deti od ukončeného 
4. mesiaca veku. 
Následné mlieko1 obsahuje:

34 železo – pre tvorbu krvi a vývoj kognitivnych schopností

34 vápnik & vitamín D – pre rast a vývoj kostí 

34 jód – podporuje funkciu štítnej žľazy

34 zinok & vitamín C – pre obranyschopnosť organizmu

34 vitamín A – pre normálnu funkciu imunitného systému

34 omega-3 (ALA**) – mastné kyseliny – dôležité pre rozvoj mozgu a 
nervových buniek

34 hodnotné celozrnné vločky a lahodné ovocie

34 ľahko stráviteľné obilniny (obsahuje glutén)

34 BEZ geneticky modifikovaných surovín 
(podľa Nariadenia pre Ekologické poľnohodpodárstvo)

** ALA = kyselina alfa-linolenová/ linolénová

Pro Vaše dítě • Pre Vaše dieťa
• BEZ přídavku cukrů / prídavku cukrov*

• BEZ přídavku aromat/ prídavku aróm

• BEZ přídavku barviv/ prídavku farbív1

• BEZ přídavku konzervačních látek/ konzervačných látok1

* obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry/ len prirodzene sa vyskytujúce cukry
1 dle/podľa zákona 

2 samostatně uzavřené sáčky/
samostatne uzatvorené vrecká

HiPP záruka čerstvosti: Použitím fóliového obalu je zachována čerstvost a aroma produktu. Tento produkt opustil 
výrobní závod v neporušeném stavu, přesvědčte se prosím před použitím, že obal zůstal nepoškozený. Všechny 
části obalu jsou recyklovatelné. Obal po otevření dobře uzavřete, skladujte a uchovejte v suchu při pokojové teplotě. 
Spotřebujte do 3-4 týdnů po otevření.

HiPP záruka čerstvosti: Použitím fóliového obalu je zachovaná čerstvosť a aróma produktu. Tento produkt opustil 
výrobný závod v neporušenom stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že obal zostal nepoškodený. Všetky časti 
obalu sú recyklovateľné. Obal po otvorení dobre uzatvorte, skladujte a uchovajte v suchu pri izbovej teplote. 
Spotrebujte do 3-4 týždňov po otvorení.
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Minimální trvanlivost do: viz horní okraj obalu
Minimálna trvanlivosť do: viď horný okraj obalu 

Prodávající:
HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00, Praha 5
Infolinka (po-pá/pia 9-14 hod.): +420 724 139 949
hipp@hipp.cz, www.hipp.cz 
hipp@hipp.sk, www.hipp.sk

Vyrobené: 
Chorvatsko/ Chorvátsko.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici • 
V prípade otázok sme Vám k dispozícii

CZ-BIO-001

Výživové údaje 100 g 
výrobku

Porce/ Porcia
175 g

Energie/ Energia kJ 1.806 812 
  kcal 429 193
Tuky 12,0 g 5,4 g
 z toho
 nasycené/ nasýtené mastné kyseliny 3,9 g 1,8 g
Sacharidy 64,4 g 29,0 g
 z toho cukry 37,6 g 16,9 g
Vláknina 3,8 g 1,7 g
Bílkoviny/ Bielkoviny 13,9 g 6,3 g
Sůl/ Soľ¹ 0,58 g 0,25 g
Sodík 230 mg 100 mg
Draslík 920 mg 415 mg
Chloridy 430 mg 195 mg
Vápník/ Vápnik 450 mg 113 %** 205 mg 51 %**

Fosfor 420 mg 190 mg
Hořčík/ Horčík 80 mg 36 mg
Železo 3,5 mg 58 %** 1,6 mg 27 %**

Zinek/ Zinok 2,6 mg 65 %** 1,2 mg 30 %**

Měď/ Meď 140 µg 63 µg
Jód 70 µg 100 %** 31,5 µg 45 %**

Selen/ Selén 13 µg 5,9 µg
Vitamin/ Vitamín A 350 µg 88 %** 160 µg 40 %**

Vitamin/ Vitamín D 6,5 µg 65 %** 2,9 µg 29 %**

Vitamin/ Vitamín E 5,0 mg 2,3 mg
Vitamin/ Vitamín K 18 µg 8,1 µg
Vitamin/ Vitamín C 45 mg 180 %** 20 mg 80 %**

Vitamin/ Vitamín B1 0,75 mg 150 %** 0,34 mg 68 %**

Vitamin/ Vitamín B2 0,96 mg 120 %** 0,43 mg 54 %**

Niacin/ Niacín 2,1 mg 0,95 mg
Vitamin/ Vitamín B6 0,24 mg 34 %** 0,11 mg 16 %**

Kyselina listová 50 µg 83 %** 22,5 µg 38 %**

Vitamin/ Vitamín B12 1,4 µg 200 %** 0,63 µg 90 %**

Kyselina pantothenová/ pantothénová 2,6 mg 1,2 mg
Biotin/ Biotín 13 µg 5,8 µg
Další/ Ďalšie výživové údaje
Kyselina alfa-linolenová/ linolénová 
(Omega-3 mastná kyselina) 0,23 g 0,10 g

** % referenční hodnoty/ referenčnej hodnoty příjmu/ príjmu
1 obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách/ obsahom sodíka v surovinách

Climate-
friendly

cyan magenta yellow P 280 C P 2915 C cutter embossing

Artikel: CZ3441-01

Kennung: FS1   01/16   15_1948EM

Stanze:  cutter_pap_rj965_T75

Prägung: embossing_pap_rj965_T75


